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La nova karaktero 
de nia revuo

Ĉu por, aŭ per Esperanto? Jen ĉi tiu 
estas la dilemo kiun devas alfronti ĉiuj 
iniciatantoj de Esperant-revuo. Por-Esperan- 
taj revuoj estas tiuj kiuj atentas ĉefe pri la 
Intemacia Lingvo kaj ĉi ties disvatigo, pri la 
Esperantista Movado kaj ĉi ties agado... 
Alie, estas la per-Esperantaj revuoj, t.e. tiuj 
kiuj uzas la Intemacian Lingvon kiel ilo por 
pritrakti aliajn aferojn, por atingi aliajn 
celojn: sciencaj, politikaj, religiaj, filozofiaj, 
historiaj, pacdefendaj...

Kiamaniere respondas al tiu dilemo 
la diversaj Esperanto-revuoj? Nu, estas 
ĉiu tipaj gazetoj en nia E-Movado. Multaj el 
ili estas nur por- Esperantaj informiloj de la 
diversaj E-rondoj kaj asocioj. Ne mankas 
ankaŭ tiuj kiuj uzas Esperanton por specialaj 
celoj. Iamaniere ankaŭ ĉi tiuj kontribuas al 
la disvastigo de la Intemacia Lingvo, ĉar per 
iliaj laboroj ili montras la utilon de tiu 
lingva instrumento. Kaj fine, estas ankaŭ 
revuoj en kiuj oni intencas kombini ambaŭ 
karakterajn: la por-Esperanta kaj la per- 
Esperanta.

Al ĉi-lasta grupo, fakte la plej mul- 
tenombra, apartenis nia revuo. En la ĝis nun 
publikigitaj 71 numeroj de Heleco ni sam- 
tempe pritemis aferojn de la Esperantista 
Movado, la por-Esperantan aktivadon de nia 
E-Grupo de Gijdn, de landaj kaj internaciaj 
Esperanto-kongresoj... kaj ĉiuspecajn temojn 
neniel rilatante al nia lingva afero.

Nu, tio ĉi iomete ŝanĝiĝos en la nova 
etapo. Ekde ĉi-tiu numero, Heleco fariĝas 
dulingva revuo. Krom en Esperanto, ĝi 
prezentas/os sian enhavon ankaŭ en la hispa- 
na lingvo. Tio venas al ni trudita de nia 
plano aliri, pere de nia bulteno, al multaj 
sociaj medioj kie Esperanto ne estas konata.

El nuevo caracter 
de nuestra revista

^A favor del Esperanto, o en Espe- 
ranto? He ahi el dilema que ha de afrontar 
cualquiera que emprenda la edicion de una 
revista relacionada con el Esperanto. Son 
revistas en favor del Esperanto las que 
prestan atendon especialmente a la Lengua 
Internacional y su difusion, al Movimiento 
Esperantista y su actividad... Por otra 
parte, estan las revistas que se expresan en 
Esperanto, es decir, que usan la Lengua 
Internacional como instrumento para otros 
temas y otros objetivos: cientificos, politi- 
cos, religiosos, filosdficos, historicos, en 
defensa dela paz...

^Cdmo responden a este dilema las 
diversas revistas esperantistas? Pues bien, 
hay todo tipo de publicaciones en nuestro 
Movimiento Esperantista. Muchas de ellas 
son solo medios informativos de los circulos 
y asociaciones del Mov. Esperantista que 
actŭan en favor del Esperanto. Pero tampoco 
faltan aquellas que usan el Esperanto para 
determinados fines. De alguna manera tam- 
bien estas contribuyen a la difusion de la 
Lengua Internacional, pues con su uso 
demuestran la utilidad de ese instrumento. Y 
por ŭltimo, tambien hay revistas en las 
cuales se combinan ambas caracteristicas: la 
de actuar a favor del Esperanto y la de 
servirse de el como instrumento.

A este ŭltimo grupo, realmente el 
mas numeroso, pertenecfa nuestra revista. 
En los 71 numeros publicados de Heleco, 
tratamos a la vez temas del Mov. Esperan- 
tista, la actividad del Grupo Esperantista de 
Gijdn, kongresos, nacionales e intemaciona- 
les, de Esperanto... y todo tipo de temas sin 
relacion a nuestro objetivo lingŭistico.

Pues bien, esto cambiara un poco en 



Ni planas distribui de nun Heleco-n inter la 
gestudentoj kaj junularaj medioj (lernejoj, 
universitataj fakultatoj...), bibliotekoj, in- 
formmedioj, sindikatoj kaj ĉiuspecaj civita- 
naj asocioj... Tiamaniere ni intencas disko- 
nigi Esperanton en multaj anguloj de la 
socia vivo kie ĝi ne estas konata.

Nia deziro alveni al ne-esperantistaj 
medioj trudas al ni, ne nur la dulingvecon 
de la revuo, sed ankaŭ la karakteron de la 
pritraktata temaro. La prezentado de Espe- 
ranto al la socio postulas iun iformadon (pri 
la lingvo, ties aŭtoro, la E- Movado...) kiun 
nia esperantista publiko konas ĝisoste. Laŭ- 
eble ni intencos pritemi ankaŭ aliajn intere- 
sajn aferojn, sed estas klare ke ni pli devos 
atentL-pri la^delo^de’ la- E-MoVSdo’disvastigi 
la Intemacian Lingvon en la Socion. Do, de 
nun la presorgano de Astura Esperanto 
Asocio estos malpli per-Esperanta esprimilo 
dum akcentiĝos ĝia por- Esperanta karakte- 
ro. La tempo montros al ni ĉu ni elektis la 
ĝustan vojon por atingi nian celon.

LA REDAKCIO

la nueva etapa. Desde este nŭmero Heleco 
es una gaceta bilingue. Ademas de en Espe- 
ranto, su contenido es tambien en espanol. 
Esto viene impuesto por nuestro plan de 
acceder, por medio esa publicadon, a am- 
bientes donde no se conoce al Esperanto. 
Distribui mos desde ahora Heleco entre los 
estudiantes y ambientes juveniles (escuelas, 
colegios universitarios...), bibliotecas, me- 
dios informativos, sindicatos y todo tipo de 
asociaciones ciudadanas... De esa manera 
intentamos difundir el Esperanto en muchos 
puntos del tejido social donde todavia no es 
conocido.

Nuestro deseo de llegar a ambientes 
no esperantistas impone no solo el caracter 
bilingue de la revista sino tambien el tipo de 
temas a tratar. La presentadon del Esperan- 
to a la sociedad requiere un tipo de informa- 
cidn (sobre la lengua, su autor, el Movi- 
miento Esperantista...) que el publico espe- 
rantista conoce a fondo. En la medida de lo 
posible, trataremos tambien otros asuntos de 
interas, pero es claro que hemos prestar mas 
atendon al objetivo del Mov. Esperantista: 
difundir la Lengua Internacional en la socie- 
dad. Por tanto, desde ahora el organo de 
prensa de la Asociadon Asturiana de Espe- 
ranto usara menos el Esperanto como instru- 
mento y acentuara su actividad en favor de 
el. El tiempo dira si elegimos el camino 
adecuado para alcanzar nuestro objetivo.

LA REDACCION



La Esperantista Movado 
en Asturio

El Movimiento Esperantista 
en Asturias

Eble ne multaj personoj, for de la 
Esperantista Movado, scias ke ĉi tiu aĝas jam 
pli ol unu jarcento. En nia astura regiono tiu 
movado ekzistas jam ekde lajaro 1904. Nun 
mi koncize pritemos ties historion. La ko- 
menco de la esperantista agado en Asturio 
estis la fondiĝo, en la menciita jaro 1904, en 
Gijon, de la unua Esperanto Grupo de nia 
regiono. Ĝi estis nomata "ASTURA ESPE- 
RANTO ASOCIO", kaj ties sidejo troviĝis 
en la antikva strato "Los Morales" nun no- 
mata "Sankta Bernardo".

Kiel kutime okazas en ĉio koncernante 
al Esperanto, ne estis multaj la aktivuloj de 
tiu grupo. La unua prezidanto, S-ro Fran- 
cisco Menendez Rua, estis elektita de nur 26 
grupanoj. Ni posedas fotografaĵon de tiu 
grupo, de la jaro 1929; ĝi aperas en ĉi 
artikolo kune kun la nomoj de ĉiuj. Ni povas 
konstati ke tiam la nombro de ĝia membraro 
estis proksimume trideko da personoj, cetere 
ĉiuj viroj. Estas interese prikonsideri la tipon 
je homo kiu interesiĝis pri la Internacia 
Lingvo en tiu epoko. Ĝenerale, ili estis 
mezklasaj intelektuloj.

En la jaro 1911, estis kreita alia 
grupo en la Laborista Ateneo. Al ĉi tiu grupo 
apartenis sinjoroj Alfredo Villa Villa, Juan 
Fernandez, Francisco Fraga kaj Eduardo 
Castro, poste eminentaj esperantistoj, kiuj 
estis la instruistoj de la kursoj por disvastigo 
de Esperanto en ĉi tiu Ateneo. Malgraŭ la 
diferencoj -sociaj k.a.- inter la membraroj de 
ambaŭ grupoj, komunaj ecoj al ĉiuj ili estis 
la progresista sinteno kaj la konsciiĝo pri la 
taŭgeco kaj utileco de la lingva instrumento 
por la interkompreno kaj la progreso de la 
homaro.

En la jaro 1909 okazis la unua Inter- 
nacia Kongreso en Hispanio, la 5-a en la 
mondo. Honora Prezidanto estis la reĝo 
Alfonso la 13-a. Tiun kongreson (okazinta en

Quiza no muchas personas, fuera del 
Movimiento Esperantista, sepan que dicho 
Movimento tiene ya una antiguedad de mas 
de un siglo. En nuestra region asturiana 
existe ya desde el ano 1904. Veamos conci- 
samente su historia. El comienzo de la activi- 
dad esperantista en Asturias fue la fundacion. 
en el mencionado ano 1904, en Gijon, del 
primer Grupo de Esperanto de nuestra re- 
gion. Su nombre era "ASTURA ESPERAN- 
TO ASOCIO" (Asociacion Asturiana de 
Esperanto), y su sede estaba en la antigua 
calle "Los Morales" llamada actualmente 
"San Bernardo".

Como generalmente ocurre en lo que 
se refiere al Esperanto, no fueron muchos los 
activistas de ese grupo. El primer presidente. 
Don Francisco Menendez Rua, fue elegido 
por solo 26 miembros del grupo. Poseemos 
una fotografia de ese grupo, del ano 1929; la 
publicamos en este anculo junto con los 
nombres de todos los que aparecen en ella. 
Podemos constatar que en esa epoca pertene- 
cian al grupo una treintena de socios, todos 
varones por lo demas. Es interesante consi- 
derar el tipo de persona que se interesaba por 
la Lengua Internacional por esas fechas. 
Generalmente eran gente culta de la pequena 
burguesia.

En el ano 1911 fue creado otro grupo 
en el Ateneo Obrero. A este pertenecieron 
Alfredo Villa, Juan Fernandez, Francisco 
Fraga y Eduardo Castro, que se hicieron 
eminentes esperantistas y fueron luego los 
profesores de los cursos que se hicieron en el 
Ateneo para la difusion del Esperanto. A 
pesar de las diferencias - sociales y de otros 
■tipos- entre los miembros de ambos grupos, 
rasgos comunes a todos ellos eran la actitud 
progresista y el convencimiento sobre la 
competencia y la utilidad de su instrumento 
lingŭistico para la comprension y el progreso 
humanos.
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En Majo 1.929

En unua vico.- Juan Martinez, Julio Menendez, Rufino 
Menendez, Tomas Guisasola (Prezidanto de la Katolika 
Centro de Gijdn), Francisco Menendez Rua (Prezidanto 
de A.E.A.), Emilio Ldpez Castro, Manuel Rodriguez, 
Alberto Menendez.

En dua vico.- Alfredo Martinez, Jose Junquera, Luciano 
Sanchez, Angel Alvarez, Aurelio Rodriguez, Leonardo 
Viliabona, Constantino S. Momoto, Ignacio Valdas, 
Jose Maroto, Vicente S. Montolo, Severino D.Berne- 
do, Josĝ Palacios Tuero, Benigno IbĜnez,.Ramon 
Fernandez.

En tria vico.- Jose Maria Mori, Jose Blanco Raspal, 
Horacio Solar, Adolfo Amigo, Tomas Palacio Tuero, 
Luis Muriiz, JosĜ Mondibil.

Barcelono) ĉeestis la Prezidanto de "ASTU- 
RA ESPERANTO ASOCIO" kaj unu repre- 
zentanto de la Laborista Ateneo, kie jam 
komenciĝis intereso pri la Internacia Lingvo. 
Menciinde estas ke en la kongreso partopre- 
nis L.L.Zamenhof, la fondinto de Esperanto, 
kaj ke dum la disvolviĝo de la kongreso 
okazis la revoluciaj okazintaĵoj de la t.n. 
"tragika semajno".

La aktivado de ambaŭ gijonaj E-gru- 
poj manifestiĝis, ĉefe, en la disvastigo de la 
Internacia Lingvo pere de la organizado de 
kursoj de Esperanto. Dume la E-Movado 
progresadis ankaŭ en grandparto el la mondo, 
ĉefe en Eŭropo. Sed la Unua Mondmilito 
estis kaŭzo de haltiĝo de tiu progreso, de

En el ano 
1909 tuvo lugar 
por primera vez 
en Espana un 
Congreso Interna- 
cional de Espe- 
ranto, el Quinto. 
Fue Presidente de 
Honor el rey 
Alfonso XIII. Este 
congreso tuvo 
lugar en Barcelo- 
na y participo en 
el el presidente de 
ASTURA ESPE- 
RANTO ASOCIO 
y un representante 
del Ateneo Obrero 

de Gijon donde ya comenzaba a haber interes 
por la Idioma Internacional. Es digno de 
destacar que estuvo presente en el congreso 
L.L.Zamenhof, el creador del Esperanto, y 
que durante el desarrollo de dicho congreso 
ocurrieron los famosos acontecimientos de la 
llamada "Semana Tragica".

El trabajo de ambos grupos se centro, 
pricipalmente, en la difusion del Idioma 
Internacional por medio de cursos de Espe- 
ranto. Mientras tanto el Movimiento Espe- 
rantista prograsaba tambien a escala interna- 
cional, especialmente en Europa. Pero la 
Primera Guerra Mundial detuvo ese progreso 
y debitito al Movimiento Esperantista. En el 
ano 1917 murio L.L.Zamenhof, el creador 
del Esperanto. Tambien en nuestra region 
asturiana sufrid cierto retroceso nuestro 
asunto. Sin embargo es digno mencion que 
incluso durante el periodo de la guerra, 
concretamente en noviembre de 1917, se 
empezd a editar en Gijon una revista en 
Esperanto titulada DIAGONALO, mensual, 
cuyos redactores fueron Francis F. Braga y 
Alfredo Villa. Esta revista contenta un 
pequeno diccionario con raices en Esperanto 
y sus correspondientes en las lenguas caste- 
llana y asturiana. Despues se edito otra 
peuena revista en nueastra ciudad; se trataba 
del BULTENO (Boletin) del Grupo de Espe- 
ranto del Ateneo Obrero de Gijon, cuyo 



malfortiĝo de la Movado. En la jaro 1917 
mortis L.L.Zamenhof, la iniciatinto de Espe- 
ranto. Ankaŭ en nia asturia regiono reliefiĝis 
Ia malbona situacio de nia afero. Tamen, 
menciinde estas ke eĉ dum tiu mondmilita 
periodo, konkrete en novembro de la jaro 
1917, aperis en Gijon unu E-revuo titolita 
"DIAGONALO" kaj eldonita monate; ĝiaj 
redaktoroj estis Francis F. Braga kaj Alfredo 
Villa. Ĉi tiu revuo enhavis malgrandan vorta- 
ron kun esperantaj radikoj kaj egalaj vortoj 
en la hispana kaj astura lingvoj. Poste estis 
eldonita alia revueto en nia urbo. Gi estis 
"BULTENO" de la Esperanto-Grupo Ateneo 
de Gijon, kies unua numero aperis en la jaro 
1931, dum la monato Januaro, ĉia redaktado 
estis gvidata de kolektiva grupeto el samidea- 
noj apartenantaj al la Ateneo.

Antaŭe, en la jaro 1920, estis fondita 
la "ESPERANTA GRUPO" en ĉefurbo 
Oviedo. Ĉefa aktivanto estis la Majoro Jime- 
nez Mora, kiu donis grandan impulson en la 
tuta regiono al Esperanto. Poste, en la jaro 
1929, okazis en nia regiono la 8-a Hispana 
Kongreso de Esperanto, ekde la 14-a ĝis la 
18-a de Septembro, en la ĉefurbo Oviedo. La 
solena fermo okazis en Gijon. Al ĉi tiu 
solenaĵo estis invitita la princo Jaime de 
Borbon.

Inter la jaroj 1931 kaj 1936, plu 
progresis la Movado. Estis kreitaj novaj 
grupoj, la disvastigon de la lingvo oni faris 
per multenombraj kursoj, en diversaj lokoj en 
Gijon, kiel la KOMERCA ASOCIO DE 
VENDISTOJ apartenanta al la Sindikato 
UGT, "Mariana", Juneco kaj Laborista 
Ateneo. En ĉi tiuj lokoj gvidis Esperantajn 
kursojn la instruistoj Amado, Alberto Me- 
nendez kaj Alfredo Villa, respektive, disvol- 
vante grandan agadon favore al E-Movado, 
tiel en elementaj kiel en superaj kursoj.

Dum la jaroj 1936 ĝis 1948, Espe- 
ranto estis malpermesita en Hispanio far de Ia 
tiama politika reĝimo. La kaŭzo estis la 
poziciiĝo favore al la respublika reĝimo, de 
la estinta Nacia Esperanto Federacio, dan- 
kante la apogon de la respublikanaj aŭtori- 

primer nŭmero aparecio en enero del ano 
1931, y cuya redaccion corria a cargo de un 
colectivo de esperantistas del Ateneo.

Pero antes, en el ano 1920, habla sido 
fundado en Oviedo el ESPERANTA GRU- 
PO. Su iniciador y principal activista fue el 
Comandante Jimenez Mora, el cual dio un 
gran impulso al Movimiento Esperantista en 
toda la region.

Despues, en el ano 1929, tuvo lugar 
en Asturias el Octavo Congreso Espanol de 
Esperanto, del 14 al 18 de septiembre, en 
Oviedo. La solemne clausura tuvo lugar en 
Gijon, y a la misma asistio el Principe Jaime 
de Borbon.

Entre los anos 1931 y 1936 siguio 
progresando el Mov. Esperantista. Se crearon 
nuevos grupos, la difusion de la Lengua 
Universal se realizd por medio de numerosos 
cursos, en varios sitios en Gijon, como la 
ASOCIACION COMERCIAL DE VEN- 
DEDORES perteneciente al Sindicato UGT, 
"Mariana" Juventud y Ateneo Obrero. En 
estos lugares dirigian los cursos, respectiva- 
mente, Menendez y Alfredo Villa, desarro- 
llando una gran actividad en favor de la 
Lengua Internacional, tanto en los cursos 
elementales como en los superiores.

Durante los anos 1936 a 1948 el 
Esperanto estuvo prohibido en Espana por las 
autoridades del anterior reimen politico 
debido al posicionamiento que la Federacion 
Espanola de Esperanto habla hecho en favor 
del regimen republicano en correspondencia 
al apoyo que las autoridades republicanas 
hablan prestado al Movimiento Esperantista. 
Desde entonces, dicho movimiento comenzo 
a resurgir a partir del ano 1951 con nueva 
fuerza y vigor.

En Gijon un nuevo grupo tomo la 
iniciativa y organizo el 16 Congreso Espanol 
de Esperanto, que tuvo lugar en esta ciudad 
del 23 al 27 de Julio de 1955. Tomaron parte 
en el 385 esperantistas, 40 de ellos extranje- 
ros. Fue presidente de ese grupo Alberto 



tatoj al la E-movado. Ekde tiam, en la jaro 
1951 tiu ĉi movado elmergiĝis kun nova suko 
kaj puŝanta.

En Gijon, nova Grupo prenis la 
iniciaton kaj organizis la 16-an Hispanan 
Kongreson de Esperanto en ĉi tiu urbo, dum 
la monato Julio, ekde la 23-a ĝis la 27-a, la 
jaron 1955-an. Ĉeestis 385 geesperantistoj, 
40 el ili eksterlandanoj. Estis prezidanto de 
tiu grupo Alberto Menendez Gonzalez, kaj 
sekretario Jose Ordieres Dacosta. Poste 
membris je tiu grupo Juan Fernandez, profe- 
soro pri la angla lingvo el la urba ekonomia 
altlernejo.

Ankaŭ en aliaj lokoj de nia regiono 
estis^r^tajsnoyajgrupoj:en El Entrego, 
"LA VERDA KOLOMBEJO",sub la gvidado 
de la fratoj Alcibiades kaj Adonis Gonzalez 
Meana. Ĉi tiu grupo havis 52 membrojn en 
lajaro 1953. ĉi organizis tiujare kurson por 
18 novaj gelernantoj kaj publikigis artikolojn 
pri Esperanto en kelkaj ĵurnaloj de la regio- 
no.

Enla jaro 1959 la gijona grupo enka- 
driĝis en la aktivado de la Ateneo Jovellanos, 
kaj estis nomata "GRUPO ESPERANTISTA 
JOVELLANOS". Apartenis al ĝi 29 socianoj. 
Inter la aktivuloj de tiu epoko estis homoj 
kiel Luis Serrano Perez, Julio Argŭelles kaj 
Santiago Mulas, kiuj ankoraŭ nuntempe estas 
aktivaj movadanoj ene aŭ for de nia urbo. La 
Esperantista Grupo "Jovellanos" organizis 
diversajn aktojn: ekspozicioj de ĵurnaloj de 
la tuta mondo, murkalendaroj... La profesiu- 
loj de la komunikado laŭdis ĉi tiujn aktive- 
cojn kaj la ekspozicioj estis vizitataj de ama- 
so de personoj. Per tiuj aktoj oni intencis 
evidentigi la utilon de la Internacia Lingvo 
por la internaciaj rilatoj. Ĉiujare oni gvidas 
kursojn por disvastigo de la Internacia Ling- 
vo, kelkajn fojojn superbordiĝitaj pro granda 
nombro da gelernantoj.

La 30-a Nacia Kongreso de Esperanto 
okazis en la urbo Mieres, en la jaro 1970, 
dum la tagoj 18/23-a de Julio. Gi ĝuis plenan 
apogon de la urba estraro gvidita de la Ur- 

Menendez Gonzalez, y secretario Jose Ordie- 
res Dacosta. Despues pertenecio a este grupo 
Juan Fernandez, profesor de ingles de la 
Escuela Superior de Comercio.

Tambien en otros lugares de nuestra 
region se crearon nuevos grupos. En El 
Entrego fue creado el grupo LA VERDA 
KOLOMBEJO (El Palomar Verde) bajo la 
direccion de los hermanos Alcibiades y 
Adonis Gonzalez Meana. Este grupo tenia 
52 miembros en el ano 1953. En ese ano 
impartio un curso para 18 nuevos estudiantes, 
y publico articulos sobre el Esperanto en 
varios diarios de la region.

En el ano 1959 el grupo de Gijon se 
encuadro en las actividades del Ateneo "Jo- 
vellanos", y paso a denominarse GRUPO 
ESPERANTISTA JOVELLANOS. Pertene- 
cfan a el 29 socios. Entre los activistas de esa 
epoca habla hombres como Luis Serrano 
Perez, Julio Argŭelles y Santiago Mulas, los 
cuales todavfa hoy son miembros activos del 
Movimiento Esperantista dentro o hiera de 
nuestra ciudad. El Grupo Esperantista "Jove- 
llanos" organizo diversos actos: exposiciones 
de periddicos de todo el mundo, de almana- 
ques... Los profesionales de la informacion 
enjuiciaron favorablemente estas actividades, 
y las exposiciones fueron visitadas de mu- 
chisimas personas. Por medio de esos actos 
se intentaba evidenciar la utilidad de la Legua 
Internacional para las relaciones internaciona- 
les. Cada ano se organizaban cursos para la 
difusion del Esperanto, algunas veces sobre- 
pasados por el gran nŭmero de asistentes.

El 30 Congreso Nacional de Esperan- 
to tuvo lugar en Mieres en el ano 1970, del 
18 al 23 de Julio. Para su organizacion se 
gozo del pleno apoyo de la Corporation 
Municipal dirigida por el alcalde Don Gui- 
llermo Lorenzo. Gracias a este congreso 
naciŭ en esa ciudad el grupo VERDA HEJ- 
MO (Hogar Verde) cuyo presidente fue 
Candido Cienfuegos Barberŭ. Los asistentes 
al congreso fueron 279 esperantistas, cinco 
de ellos extranjeros. 
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bestro, S-ro Guillermo Lorenzo. Dank’ al ĉi 
tiu kongreso naskiĝis grupo nomata "VERDA 
HEJMO", kies prezidanto estis la samideano 
Candido Cienfuegos Barbera. La ĉeestantoj 
atingis la nombron de 279 samideanoj, 5 el 
ili estis fremduloj.

Bedaŭrinde, kaj kiel ĝenerale okazas 
en aliaj regionoj kaj mondpartoj, la aktiveco 
de la E-grupoj, tre intensa en iuj epokoj, ne 
restas konstanta. En iuj grupoj la laborado 
malpliiĝas post iom da tempo, aliaj grupoj 
tute malaperas. En Asturio, fakte, dum la 
jaroj 1975 al 1985 la E-Movado estis aktiva 
nur en Gijon. Tie, dank’ al la novaj leĝoj pri 
asociiĝo, ebligitaj de la politikaj ŝanĝoj 
okazintaj dum tiuj jaroj, la grupo reorgani- 
ziĝis kaj donis al si novan statutaron, ŝan- 
ĝante sian nomon, aŭ pli ĝuste reprenante la 
antikvan nomon de ASTURA ESPERANTO 
ASOCIO, enkadrigita en la Katedro "Jove- 
llanos" pri Universitata Disvastigo. Estis 
aprobitaj la statutoj en la jaro 1979.

En la sama jaro 1979 Gijon estis la 
sidejo de la 39-a Nacia Kongreso de Espe- 
ranto en kiu partoprenis 375 gekongresistoj el 
la diversaj hispanaj regionoj kaj kelkaj eks- 
terlandanoj. Tiuokaze oni inaŭguris en tiu 
urbo straton dediĉitan al Esperanto. Men- 
ciinde ke okaze de tiu kongreso oni esperan- 
tigis plurajn asturiajn kanzonojn: "Benita 
Reĝino de nia Montaro" kantata en la Bazili- 
ko de Kovadongo en la meso tie okazinta la 
tagon de la ekskurso de la gekongresistoj, kaj 
la himno "Asturio Patrujo Amata", kantata de 
la polifonia horo "Anselmo Solar" en la arta 
vespero en la teatrejo de la tiam nomata 
"Labora Universitato".

Dum la lastaj 20 jaroj kaj ankoraŭ 
nuntempe la Prezidanto de tiu grupo estas 
S-ro Santiago Mulas Gallego, kiu dum kelkaj 
jaroj estis fakte la sola aktiva esperantisto en 
nia urbo, gvidinto de pluraj Esperanto-kursoj.

Aliaj kursoj de Esperanto en Malsa- 
maj studĉambroj de nia urbo, katedro de 
Universitata Disvastigo, Nacia Lernejo "Reĝo 
Pelayo" kaj stevardina lernejo "Formatik",

Desgraciadamente, y como general- 
mente ocurre en otras regiones y en otras 
partes del mundo, la actividad de los Grupos 
de Esperanto, muy intensa en unas epocas, 
no permanece constante. En unos grupos el 
trabajo disminuye despues de cierto tiempo, 
otros grupos desaparecen por completo. En 
Asturias, de hecho, durante los anos 1975 al 
1985 el Movimiento Esperantista estuvo 
activo solo en Gijon. Aquf, gracias a las 
nuevas leyes sobre asociadon, posibilitadas 
por los cambios polfticos de esos anos, el 
grupo se reorganizo y se dio unos nuevos 
estatutos, cambiando su nombre, o mas 
exactamente recuperando el antiguo nombre 
de ASTURA ESPERANTO ASOCIO, en- 
cuadrandose en la Catedra "Jovellanos" de 
Extensidn Universitaria. Fueron aprobados 
los estatutos en el ano 1979.

En el mismo ano 1979 Gijon fue la 
sede del 39 Congreso Nacional de Esperanto 
en el que tomaron parte 375 congresistas de 
las diversas regiones de nuestro pais y algu- 
nos extranjeros. En esa ocasion se inaŭguro 
en esta ciudad una calle dedicada al Esperan- 
to. Es digno de mencion que con ocasion de 
este congreso se tradujeron al Esperanto 
algunas canciones asturianas: "Bendita la 
reina de nuestra montana" cantada en la 
Basilica de Covadonga en la misa que tuvo 
lugar alli el dfa de la excursidn de los con- 
gresistas, y el himno "Asturias patria queri- 
da", cantada por el Coro Polifonico "Ansel- 
mo Solar" en la sesion artistica que tuvo 
lugar en el teatro de la entonces llamada 
"Universidad Laboral".

Durante los ŭl timos 20 anos y aŭn 
actualmente, el presidente de este grupo es 
Don Santiago Mulas Gallego, el cual fue 
durante varios anos el unico esperantista 
activo de nuestra ciudad, donde impartio 
varios cursos.

Otros cursos de Esperanto en diversos 
centros escolares de nuestra ciudad, Catedra 
de Extension Universitaria, Colegio Nacional 
"Rey Pelayo" y escuela de azafatas "Forma- 
tik", fueron impartidos por Julio Arguelles. 



estis gviditaj de Julio Argŭelles. Ĉi lasta 
kurso okazis kadre de la aktivado de nia 
Esperanto-grupo okaze de la Tutmondaj 
Futballudoj okazintaj en Hispanio la jaro 
1982. Tial ke en Gijon oni ludis plurajn el 
tiuj fultbalkonkuroj, ni preparis standon en la 
apud-stadiona fojrejo por roli, se necese, kiel 
tradukistoj por la fremdaj vizitantoj, kaj 
ĉiukaze por propagandi pri la Internacia 
Lingvo.

Nia organo "HELECO" aperis je la 
monato Junio de lajara 1976, eldonita de nia 
grupo kaj farita per multobligilo. Unue ĝi 
konsistis el 8 folioj, kaj poste ĝi iompostiom 
kreskadis. Gia enhavo konsistas el diversaj 
temoj: kulturo, rakontoj, "Nia Anteno", 
humurajoj, «distraĵoj, . receptoj /por kuiri, 
eksterlanda sekcio kaj amuzaj kunlaboradoj. 
Ĉi tiu revueto estas sendata al la tuta mondo, 
senpage, same kiel al nacia grupoj, fremdaj 
kluboj, Federacioj, ktp. Dum la pasinta 
Nacia Kongreso en Malaga, lajara 1982, nia 
revuo estis distingita de la sekcio ILEI per 
diplomo, kaj la Ŝparkaso de Alicante aljuĝis 
al ĝi pokalon, pro la sama motivo.

Post la jaro 1985 komenciĝis espe- 
rantista aktivado en nia Asturia regiono 
ankaŭ ekster Gijon, kaj krome de tiam okazis 
la tri unuaj kongresoj de Esperanto de Astu- 
rio. La unua el tiuj kongresoj okazis en la 
urbo Navia. Tie konstituiĝis Esperanto- 
grupo kaj organiziĝis la kongreso dank al la 
iniciato kaj la agado de la aktiva esperantisto 
Jose Carlos Chapoli Motta, direktoro de la 
filio de la Kamparana Ŝparkaso de tiu urbo.

La dua Astura Kongreso de Esperanto 
okazis en Avilds printempe de la jaro 1989. 
Ankaŭ en ĉi tiu urbo estis ĵusa la starigo de 
la Esperantista Movado. La afero komenciĝis 
per prelego fare de Alcibiades G. Meana en 
la salono de la tiea filio de la Astura Ŝpar- 
kaso. Sekve okazis dum kvar sinsekvaj jaroj 
en la tiuurba Altlemejo pri Artoj kaj Oficoj 
kurso gvidita de Santiago Mulas, prezidanto 
de la gijona grupo. En tiu epoko famiĝis iu el 
la partoprenantoj en tiuj kursoj, Nicolas 
Muniz, ĉar li partoprenis kiel konkuranto en 

9

Este ŭltimo curso fue organizado en el marco 
de las actividades de nuestro grupo de Espe- 
ranto como consecuencia de la Mundial de 
Futbol que tuto lugar en Espana en el ano 
1982. Ya que en Gijon se jugaron varios 
partidos de ese campeonato, preparamos un 
stand en el recinto ferial junto al estadio de la 
ciudad para ejercer, en caso necesario, como 
traductores para los visitante extranjeros, y 
en todo caso para hacer propaganda sobre el 
Idioma Internacional.

Nuestro organo de prensa HELECO 
(Claridad) empezo a publicarse en junio de 
1976, reproducido por multicopista. Prime- 
ramente consistfa en 8 hojas, y luego fue 
paulatinamente creciendo. Su contenido trata 
de diversos temas: cultura, narraciones, la 
seccion "Nuestra Antena", humor, distrac- 
ciones, recetas de cocina, seccion internacio- 
nal y amenas colaboraciones. Esta pequena 
revista se envia gratuitamente a todo el mun- 
do, asi' como a los grupos nacionales, clubs 
extranjeros y Federaciones de Esperanto. En 
el Congreso Nacional que tuvo lugar en 
Malaga en el ano 1982, nuestra revista fue 
premiada con un diploma de la seccion espa- 
nola de ILEI (Liga Internacional de Profeso- 
res de Esperanto), y la Caja de Ahorros de 
Alicante adjudico un trofeo para el mismo 
premio.

A partir del ano 1985 recomenzo la 
actividad esperantista en nuestra region 
asturiana tambien fuera de Gijon, y ademas 
tuvieron lugar los tres primeros congresos de 
esperanto en Asturias. El primero de estos 
congresos fue en Naia. En esa ciudad se 
constituyd un grupo de Esperanto y se orga- 
nizo el congreso gracias a la iniciativa y el 
trabajo del activo esperantista Jose Carlos 
Chapoli Motta, director de la sucursal de la 
Caja Rural en esa ciudad.

El segundo Congreso de Esperanto 
tuvo lugar en Aviles en la primavera de 
1989. Tambien en esta ciudad era reciente la 
implantacion del Movimiento Esperantista. 
Todo comenzd con una conferencia a cargo 
de Alcibiades G. Meana en el salon de la 



fama televidprogramo, kie li tre propagandis 
pri nia afero kaj gajnis multekostan serion da 
libroj en kaj pri Esperanto. Tiu sinjoro kaj 
ties edzino Maria Luisa Menendez fondis en 
Aviles la Esperanto-grupo "Antaŭen", kiu 
estis la organizanto de la menciita regiona 
E-kongreso.

En oktobro de la jaro 1990 okazis en 
Gijon la tria, kaj lasta ĝis nun, Esperanto 
kongreso de Asturio. Estis en ĉi tiu kongreso 
kie oni decidis ke de nun publiĝu dulingve ĉi 
tiu nia revuo, cele de plifaciligi niajn rilatojn 
kun la socio kaj pli efiki kontribui al la 
diskonigo de la celoj de nia E-Movado.

Kiel resumo de la longa historio de 
nia regiona E-Movado, estas evidenta ke nia 
afero ĉiam estis dediĉiĝo kaj klopodo de tre 
malmultaj personoj, de idealistoj kiuj laboras 
en malfavoraj kondiĉoj kaj for de la intere- 
siĝo de la socio. Ni celas trarompi tiun baron 
en ĉi tiu epoko kiam pli kaj pli evidentiĝas la 
neceso de iu Internacia Lingvo pro la pliin- 
tensiĝo de la internacia rilatoj ĉiunivele. Ni 
esperu ke dum la sekva jarcento nia E-Mova- 
do kolektiĝu pli grandajn sukcesojn, konkrete 
la pli grandan sukceson, t.e. la malaperon de 
la Esperantista Movado mem, ĉar kiam 
Esperanto estos normale konata kaj uzata de 
la tuta socio por la rilatoj inter la fremlingva- 
noj, ne plu estos necesa la Esperantista Mo- 
vado.

Julio Argŭelles 

sucursal de la Caja de Ahorros de Asturias. 
Despues durante cuatro anos seguidos tuvo 
lugar en la Escuela Superior de Artes y 
Oficios de esa ciudad un curso impartido por 
Santiago Mulas, presidente del grupo de 
Gijon. En esa epoca se hizo famoso uno de 
los participantes en esos cursos, Nicolas 
Muniz, uien participo como concursante en 
un programa de de Television Espanola, ue 
el aprovechd para hacer propaganda sobre el 
Esperanto y gano un valioso lote de libros en 
y sobre la Lengua Internacional. Este sefior 
y su esposa Marfa Luisa Menendez organiza- 
ron en Aviles el grupo de Esperanto AN- 
TAUEN (Adelante), que fue el organizador 
del mencionado congreso regional de espe- 
ranto.

En octubre de 1990 tuvo lugar en 
Gijon el tercero, y ultimo por ahora, Con- 
greso Asturiano de Esperanto. Fue en este 
congreso donde se decidid que a partir de 
ahora se publique de forma bilingue esta 
revista nuestra, con objeto de facilitar nuestra 
relacion con la sociedad y contributi mas 
eficazmente a la difusion de los objetivos de 
nuestro Movimiento Esperantista.

Como resumen de la larga historia del 
Movimiento Esperantista en nuestra region, 
resulta evidente que nuestro asunto fue siem- 
pre la dedicacidn y la preocupacion de muy 
pocas personas, de idealistas que trabajan en 
condiciones desfavorables y sin despertar el 
interes de la sociedad. Intentamos ahora 
romper esa barrera, en esta epoca cuando se 
evidencia mas y mas la necesidad de una 
Lengua Internacional pa causa de la intensifi- 
cacion de las relaciones internacionales a 
todos los niveles. Esperemos que durante el 
proximo siglo el Movimiento Esperantista 
consiga grandes exitos, concretamente el 
mayor de los exitos, es decir, la desaparicion 
del Movimiento Esperantista mismo, ya que 
cuando el Esperanto sea normalmente cono- 
cido y usado por toda la sociedad para las 
relaciones entre los hombres con distintos 
idiomas, no sera ya necesaria en lo sucesi vo 
la existencia del Movimiento Esperantista.



La esperantista 
opinio

Nacia lingvo, kiel la angla, en la 
hegemonia pozicio de monda helplingvo, estas 
necese lingvovora kaj etnodetrua: detruas ene 
de malmultaj generacioj, same kiel faris la 
latina en la antikveco, aliajn lingvojn kaj aliajn 
kulturojn.

Nur inventita lingvo, ne estante patrina 
por iu ajn, ne havas tiun detruan efekton: tion 
demonstris ankoraŭfoje la latina, kiu, kiam ĝi 
fariĝis mortinta lingvo, ebligis la liberan 
evoluon de neolatinaj lingvoj, kvankam ĝi 
restis dum jarcentoj lingvo de kulturo (kaj ne 
nur helplingvo) de tuta Eŭropo.

El tio la argumentoj por Esperanto kiel 
universala lingvo: ĝiaj strukturaj karakteri- 
zaĵoj ĝin alproksimigas al la izolaj kaj agluti- 
naj lingvoj almenaŭ same kiel al la fleksiaj; el 
tio venas la simpatioj, kiujn ĝi ĝuas en Japanio 
aŭ en Ĉinio, kiu eldonas eĉ revuon en tiu 
lingvo, El Popola Ĉinio.

Tamen la faktoj de lingva superregado 
ne estas io alia ol reflektaĵo de la faktoj de 
politika superregado. Ne sufiĉas do aserti la 
virtojn de Esperanto, kaj kondamni la polucian 
karakteron de la angla por sukcesi anstataŭigi 
ĉi lastan en sia funkcio de fakta monda hel- 
plingvo, kio estas konsekvenco de la politika, 
ekonomia, milita, kultura ktp pezo de la 
angloparolantaj Landoj. Necesas konstrui 
politikan povon kun forto kaj pezo, se ne 
egalaj, almenaŭ kompareblaj al tiuj de la 
anglalingva mondo, kaj kiu havu, pro sia 
propra inklino kaj, se ni tion povas aserti, pro

La opinion 
esperantista

Una lengua nacional, como el inglĉs, 
en posicion hegemdnica de lengua auxiliar 
mundial, es necesariamente glotdfaga y des- 
tructora de las etatas: destruye las otras len- 
guas y las otras culturas en pocas generacio- 
nes, asi como hizo el latfn en la Edad Anti- 
gua.

Sdlo una lengua inventada, al no ser 
lengua materna de nadie, no produce este 
efecto destructor; lo demuestra tambiĉn el latfn 
que, al llegar a ser una lengua muerta, permi- 
tid el libre desarrollo de las lenguas neo-lati- 
nas, aŭn quedando por siglos la lengua de la 
cultura (y no sdlo lengua auxiliar) de toda 
Europa.

Esto explica las razones del Esperanto 
como lengua universal; sus caracteristicas 
estructurales lo acercan a las lenguas con 
tĉrminos invariables asi como a las lenguas 
flexivas: esto justifica la simpatfa de la cual 
goza en Japdn y en China, en donde se publi- 
ca una revista en Esperanto, titulada "El 
Popola Ĉinio".

Sin embargo, los hechos de la domi- 
nacidn linguistica no reflejan nada mds que los 
hechos de la dominacidn politica. Por Io tanto, 
no basta afirmar las ventaj as del Esperanto, y 
condenar el cardcter de "contaminacidn" del 
inglĉs para luego poderlo substituir en su 
funcidn de lengua auxiliar mundial de hecho, 
debido al peso politiko, econdmico, militar, 
cultural, ete. de los pafses que hablan inglds. 
Es preciso construir un poder politico fuerte e 
importante, que, aŭn no siendo igual, sea por 
lo menos comparable al del mundo anglosajdn, 
y que, por su misma vocacidn y por su pro- 
funda "razdn de Estado" cultural, se compro- 
meta especffica y constantemente a oponerse a 
la hegemonia del inglŭs y a la amenaza corres- 
pondiente para todas las demŭs lenguas. Esto 
explica la importancia que al respecto le 
hemos atribuido y que atribuimos a la Federa- 



sia profunda kultura "Ŝtata racio", alvokiĝon, 
sindevigon precizan kaj konstantan por kon- 
traŭstari la hegemonion de la angla kaj la 
minacon konsekvencan por ĉiu cetera eŭropa 
lingvo.

El ĉio ĉi la graveco, kiun ni donis kaj 
donas al la kreo de Eŭropa Federacio por tiu 
celo: nome funkcie de celo, kiu interesas, kaj 
kiu devas interesi ekde nun, ne nur la Malno- 
van Kontinenton, sed la tutan mondon.

Tamen Eŭropa Federacio ne ŝajnas esti 
realigebla morgaŭ. El tio venas la neceso de 
mezvoja etapo, kiun ni nomu de didaktika 
Esperanto.

En Germanio, la Instituto de lingvis- 
tika cibernetiko de la Universitato de Padebom 
definitive demonstris per rigoraj sciencaj 
metodoj, kio estis jam empirie konstatita de 
pluraj esploristoj pri lingvistiko kaj interlin- 
gvistiko: Esperanto, pro ĝia facileco kaj regu- 
leco, havas fundamentan propedaŭtikan fŭnk- 
cion en la instruado de fremdaj lingvoj: la 
infanoj, kiuj lernas dum du jaroj tiun lingvon 
atingas kaj superas, post du jaroj - en la 
lernado, ekzemple, de la angla, de la franca aŭ 
de aliaj lingvoj - siajn samaĝulojn, kiuj ekde la 
komenco sindediĉis al la lernado de la mencii- 
taj lingvoj.

La unua paŝo estus do la adoptado de 
tiu metodo de instruado, kiu povas tute nature 
kombiniĝi kun ĉiu alia esplorita de moderna 
lingvodidaktiko. Tia endemia kono de Espe- 
ranto malfermos la vojon al epidemia Esperan- 
to: ne plu instrumento por lerni fremdajn 
lingvojn, sed ĝi mem celo, komuna lingvo 
eŭropa kaj monda oficiale adoptita kiel tia.

Ĉi lasta celo devas esti ĉiam reasertata, 
samkiel devas esti ĉiam reasertitaj la riskoj, 
kiujn oni prenos ĝis kiam ĝi ne estos atingita, 
pro tio ke la postulo de komuna helplingvo 
por la tuta planedo estas kreskanta postulo, kaj 
pro tio neforigebla. Sed tiu unua paŝo malfaci- 
le povos esti preteratentata.

(el la ĵurnalo "La Partio nova" de 
aŭgusto 91) 

cidn Europea: en funcion, es decir, de un 
objetivo que interesa, y debe interesar ya 
desde ahora, no sdlo al Viejo Continente sino 
al mundo entero.

Sin embargo, la Federacian Europea es 
todavia lejana y, por cierto, no parece poder 
alcanzarse manana. Se explicard asi la exigen- 
cia de una etapa intermedia, que llamaremos 
del Esperanto diddctico.

En Alemania, el Instituto de Ciberne- 
tica linguistica de la Universidad de Padeborn 
ha demostrado de manera definitiva con rigu- 
rosos mĉtodos cientificos lo que ya empirica- 
mente algunos estudiosos de linguistica e 
interlinguistica hablan constatado: el Esperan- 
to, al ser fdcil y regular, desempena un impor- 
tante papel propedĉutico en la ensenanza de 
las lenguas extranjeras. En efecto, los ninos 
que estudian esta lengua por dos anos alcanzan 
y superan, despuĉs de dos anos mas - en el 
estudio por ejemplo del inglĉs, del frances u 
otras lenguas - a sus coetaneos que desde el 
inicio se han dedicado a aprender una de 
dichas lenguas.

El primer paso a darse es pues la 
adoption de este mĉtodo de ensenanza, que 
puede combinarse integra y naturalmente con 
todos los demds mĉtodos estudiados por la 
moderna glotodiddctica. Se cederd asi el paso 
al Esperanto epidĉmico: Uste dejard de ser s61o 
un medio para aprender las lenguas extranjeras 
y llegard a ser una lengua franca europea y 
mundial oficialmente adoptada como tal.

Cabe hacer hincapiĉ en este Ultimo 
objetivo y tambiĉn en los riesgos que se corre- 
rdn hasta que no se alcance, aunque sea evi- 
dente que la exigencia de una lengua auxiliar 
unica para todo el planeta es una exigencia 
cada vez mds creciente y, por lo tanto, inelu- 
dible. Pero aquel primer paso dificilmente 
podrd evitarse.

(de el periddico "El Partido nuevo" de 
agosto 91).

Andrea Chiti Batelli 
Federaciisto kaj esperantisto



Tiu ĉi artikolo, verkita de Claude Piron, lingvisto kaj 
psikologo, profesoro ĉe la Ĝeneva Universitato, aperis 
en la marta numero de 1992 de la revuo "La Partio 
nova".

Este articulo, escrito por Claude Piron, lingŭista y 
psicologo, profesor de la Universidad de Genova, fue 
publicado en al nŭmero de marzo de 1992 de la revista 
"El Partido nuevo".

El valor del 
Esperanto

Millones de jovenes estudian idio- 
mas, con un coste de cientos de miles de 
millones de ddlares, y, cuando se hacen 
adultos, los gobiernos siguen consumiendo 
enormes sumas en su absurdo sistema de 
comunicacion internacional. En 1989, el 
coste de los servicios lingŭfsticos de la 
Comunidad Europea, por ejemplo, fue de 
1400 millones de ecus.Para la Comunidad el 
coste de cada palabra impresa fue de 36 
centavos de dolar; el gasto se duplico en 
diez anos.

La valoro de 
Esperanto

Milionoj da junuloj lernas lingvojn, 
kun kosto de centoj da miliardoj da dolaroj, 
kaj, kiam ili fariĝas plenkreskaj, la regista- 
roj enabismiĝas samkvantan riĉaĵon en sian 
absurdan sistemon de intemacia komunika- 
do. En 1989, la kosto de la lingvaj servoj de 
la Eŭropa Komunumo, ekzemple, estis 1,4 
miliardoj da ekuoj. Por la Komunumo la 
kosto de ĉiu presita vorto estas 36 usonaj 
cendoj; la kosto duobliĝis en dekjaroj.

Malgraŭ tiuj ĉi astronomiaj ciferoj, la 
komunikado estas tre malbonkvalita: oni 
parolas inter si per mikrofono kaj ka- 
paŭdiloj; miskompreno kaj preterlasoj abun- 
das; en la mondaj organizaĵoj multaj delegi- 
toj devas esprimiĝi en lingvo, kiun ili ne 
plene mastras, kaj tial ili estas malavan- 
taĝitaj en la striktaj intertraktadoj; la tradu- 
kado de la dokumentoj implicas ĝenajn 
tempolongojn. Tiuj, kiuj suferas tiujn ĉi 
malavantaĝojn, estas cetere privilegiitoj de 
la komunikado: reprezentantoj de ŝtatoj kun 
lingva dungitaro je sia servo. Por la ordinara 
homo la transnacia komunikado estas nula

A pesar de estas astronomicas ĉifras, 
la comunicacion es de mala calidad: la 
conversacion directa requiere microfonos y 
auriculares; abundan las equivocaciones y 
las omisiones; en las organizaciones mundia- 
les muchos delegados deben expresarse en 
una lengua que ellos no dominan plenamen- 
te, y asi' ellos se encuentran en desventaja en 
las negociaciones estrictas; la traduction de 
documentos implica enojosos retrasos. Los 
que sufren estas desventajas, son, por lo 
demas, privilegiados de la comunicacion. 
representantes de Estados con servicio lin- 
gŭistico pagado. Para el hombre ordinario la 
comunicacion transnacional es nula o de 
bajo nivel.

A menudo - por ejemplo para turis- 
tas, para contactos entre medico y paciente 
en un pais cuyo idioma no se sabe, para 
emigrantes - aparecen enojosos y dolorosos 
problemas y, en vez de presentar honesta- 
mente la situacion, se la oculta. Se quiere 
hacer creer que 1) no existen problemas, el 
ingles es utilizado en todas partes; 2) se 
pueden estudiar los idiomas en la escuela; 3) 
las desventajas del sistema actual no son 
especialmente graves; 4) es imposible orga- 
nizar las cosas de otra manera.



aŭ malaltnivela.

Ofte - ekzemple por turistoj, por 
kontaktoj inter kuracisto kaj paciento en 
lando, kies lingvon oni ne scias, por enmi- 
grintoj - aperas ĝenaj aŭ dolorigaj problemoj 
kaj, anstataŭ ol honeste prezenti la situacion, 
oni kaŝas ĝin. Oni lasas kompreni, ke 1) ne 
ekzistas problemoj, la angla lingvo estas ĉie 
uzata; 2) oni povas ellerni la lingvojn en Ia 
lemejo; 3) la malavantaĝoj de la nuna siste- 
mo estas ne aparte gravaj; 4) estas neeble, 
aranĝi la aferojn diversmaniere.

Ni respondas pri ĉiu unuopa punkto:

1) Se la povoscio de la angla solvas 
la problemon de komunikado, kial oni de- 
diĉu tiom da miliardoj al tradukado kaj al 
interpretado? El enketo farita en ses landoj 
de Okcidenta Eŭropo, elmergiĝas, ke nur 6 
procentoj de la loĝantoj reale komprenas 
ordinaran anglalingvan tekston. La argu- 
mento "angla lingvo" estas malvera mito.

2) La lerneja instruado de naciaj 
lingvoj ne portas al mastrado pri ili, ĉar, por 
havi mastradon pri fremda lingvo, oni bezo- 
nas enmemorigi kaj transformi al refleksoj 
centmilojn da detaloj ne havantaj racian 
pravigon. En Francio nur 1 procento de la 
lernantoj akirintaj abiturienteon kapablas 
senerare esprimiĝi en la lernita lingvo.

3) La monsumoj elspezitaj por unu 
aktiveco ne estas plu disponeblaj por alia 
aktiveco. La ŝtatoj ne prikonsideras tiun ĉi 
veraĵon. Ili neglektas la fakton, ke traduka- 
do kaj interpretado estas ekonomie kaj socie 
senfruktaj aktivecoj. La ŝtatoj membroj de la 
Monda Organizaĵo pri Sano, ekzemple, en 
la sama sesio, en kiu li donis pliajn 5 milio- 
nojn da dolaroj al la lingvaj servoj, repuŝis 
pro manko de mono aron da realismaj, bone 
ellaboritaj projektoj, celantaj plibonigi la 
sanitarajn servojn en Afriko, lauj bezonis 
nur 4,2 milionojn da dolaroj.

4) Kiam diverslingvaj homoj volas 
interkomuniki, ili povas elekti inter diversaj

Vamos a responder a cada uno de 
esos puntos:

1) Si el conocimiento del ingles 
solucionase el problema de la comunicacion, 
/.por que se dedican tantos miles de millones 
a la traduction y a la interpretation? De una 
encuesta hecha en seis paises de Europa 
Occidental, se desprende, que solo un 6 por 
ciento de los habitantes comprenden real- 
mente un texto ordinario en ingles. El argu- 
mento "ingles" es un mito enganoso.

2) La ensenanza escolar de lenguas 
nacionales no llevan al dominio de esas 
lenguas, pues, para dominar un idioma 
extranjero, es necesario memorizar y trans- 
formar reflexivamente cientos de miles de 
detalles que no tienen una justification 
racional. En Francia solo un 1 por ciento de 
los estudiantes que realizaron el bachillerato 
son capaces de expresarse sin errores en la 
lengua estudiada.

3) Las sumas de dinero gastadas para 
una actividad no quedan luego disponibles 
para otras actividades. Los Estados no 
tienen en cuenta esta realidad. Ellos no 
prestan atendon al hecho que la traduction 
y la interpretation son unas actividades 
economica y socialmente esteriles. Los 
Estados miembros de la Organizacion Mun- 
dial de la Salud, por ejemplo, en la misma 
sesion, en la que asignaron un incremento 
de 5 millones de dolares para los servicios 
lingŭisticos, cancelaron por falta de dinero 
un conjunto de proyectos realistas y bien 
elaborados que tentan por finalidad mejorar 
los servicios sanitarios en Africa, para los 
cuales eran necesarios solamente 4,2 millo- 
nes de dolares.

4) Cuando hombres de distintas 
lenguas quieren comunicarse entre ellos, 
pueden elegir entre diversos sistemas, segŭn 
las diversas situacion y la capacidad de cada 
uno: gestos, frases defectuosas, uso del 
ingles, interpretation, Esperanto, ete... Si se 
estudia la relacion eficacia/coste para cada 
sistema por separado, se constata que una 



sistemoj, laŭ la diversaj situacioj kaj lingvaj 
kompetentecoj: gestoj, kriplaj frazoj, uzo de 
la angla, interpretado, Esperanto ktp... Se 
oni studas la rilaton efiko/kosto por ĉiu 
unuopa sistemo, oni konstatas, ke unu for- 
mulo, kaj nur unu, ebligas optimuman inter- 
komprenadon, fronte al tre malalta investo 
je tempo, mono kaj energioj.

Tiu ĉi formulo tute forigas la koston 
de tradukado kaj de interpretado; metas la 
partnerojn sur la saman nivelon; implicas 
neniun prokraston; ebligas konfidencan 
komunikadon; favoras esprimfacilecon; 
respektas la etnan, nacian kaj kulturan iden- 
tecon de ĉiu unuopa; favoras la reciprokan 
ekkonon de la kulturoj; ebligas pli bone ol 
aliaj la spontanan esprimon de la sentoj kaj 
la autente homan interparolon inter diversde- 
venaj personoj. Tiu ĉi formulo estas Espe- 
ranto. Justeco postulas, ke oni ne elmetu 
verdiktojn sen antaŭa profunda analizado de 
la faktoj. Sed neniam registaro ebligis al siaj 
civitanoj juĝi konante. Neniam registaro 
diris: "Ni uzas miliardojn elprenitajn el vi 
impostopagantoj por senfruktaj aktivecoj de 
tradukado kaj interpretado. Ĉu vi konsentas 
pri tio, aŭ ĉu vi preferas, ke ni dediĉu tiujn 
monsumojn al aliaj aktivecoj por plibonigi la 
bonfarton de laloĝantaro?”. Neniam regista- 
ro diris: "80 aŭ 90 procentoj el vi elektas la 
anglan kiel fremdan lingvon instruotan al 
viaj filoj, sed sciu ke la plej granda parto de 
la lernantoj neniam kapablos uzi tiun ĉi 
lingvon; kontraŭe, se ni lernigus al ili Espe- 
ranton, post unu lernojaro (kun la sama 
kvanto da kursohoroj) ili povus ĝuste komu- 
niki de unu lando al alia kiel en sia gepatra 
lingvo: la lingvaj bariloj ne plu ekzistus. Tiu 
ĉi instruado liberigus tempon, kiu ebligus al 
ili, en la postaj jaroj, ellerni lingvon, ne kiel 
tutmondan komunikilon, sed kiel kulturan 
riĉigilon, por malkovri kaj penetri alian 
mensostaton, alian manieron pensi, senti, 
reagi".

Kial la registaroj ne diras tiajn afe- 
rojn? Kial ili kaŝas la veron? Ĉu ne alvenis 
la tempo, devigi ilin agi laŭ honesta kaj 
prudenta maniero? 

formula. y sdlo una, posibilita una optima 
manera de comprenderse, frente a una baja 
inversion de tiempo, dinero y energias.

Esta formula elimina por completo 
los gastos de traduction e interpretadon; 
pone a los hablantes al mismo nivel; no 
ocasiona retraso alguno; posibilita la comu- 
nicacion confidencial; favorece la facilidad 
de expresion; respeta la identidad cultural 
etnica y nacional de cada uno; favorece el 
recfproco conocimiento de las culturas; 
posibilita mejor que otros la expresidn 
espontanea de los sentimientos y la conver- 
sacidn autenticamente humana entre perso- 
nas de origen distinto. Esta formula es el 
Esperanto. La justicia exige que no se emi- 
tan juicios sin un previo analisis profundo de 
los hechos. Sin embargo nunca un gobierno 
posibilito a sus ciudadanos juzgar con cono- 
cimiento. Nunca un gobierno dijo: "Gasta- 
mos miles de millones, que obtuvimos de 
vosotros los contribuyentes, para actividades 
esteriles de traduction e interpretadon. 
^.Estais de acuerdo con ello, o preferis, que 
dediquemos esas sumas de dinero para otras 
actividades para mejorar el bienestar de la 
poblacion?". Ningŭn gobierno dice: "el 80 
o 90 por ciento de vosotros elige el ingles 
como lengua extranjera a ensenar a vuestros 
hijos, pero sabed que la mayor parte de los 
estudiantes nunca seran capaces de usar esa 
lengua; por el contrario, si les ensenasemos 
el Esperanto, tras un curso anual (con la 
misma cantidad de horas de clase) ellos 
podran comunicarse de uno a otro pais como 
si hablasen en su lengua matema: las barre- 
ras idiomaticas desapareceran por completo. 
Esa ensenanza liberara tiempo, que les 
permitiria, en los anos siguientes, estudiar 
un idioma, no como instrumento de comuni- 
cacidn internacional, sino como enriqueci- 
miento cultural, para descubrir y penetrar en 
otros esquemas culturales, otra manera de 
pensar, sentir y reaccionario

^Por que los gobiernos no tratan esos 
asuntos? ^Por que ocultan la verdad? ^.Acaso 
no llego el momento de obligarlos a obrar 
de una manera honesta y prudente?



EKOLOGIO ECOLOGIA

Rigardante la rubujon. Kiuj produktas pli 
da rubo je internacia nivelo?

La usonanoj estas la "ĉampionoj" sed 
ankaŭ en Hispanio oni tre "progresas" tiurilate. 
En la lando kiu plej koncernas al ni, Germanio, 
ĉiu loĝanto (eĉ se bebo aŭ maljunulo) okazigas 
mezkvante pli ol kilogramon da elhejma rubo 
ĉiutage, ne enkakulante la industriajn restaĵojn, 
kiuj ĉiukaze estas sekvo de nia propra konsuma- 
do. Tio estas, laŭstastistike kvarpersona familio 
alportas proksimume kvin kilogramojn da rubo. 
Eble ne ĉiutage sed fojfoje oni ŝanĝas la hejmajn 
meblojn aŭ la tapet-papero, aŭ oni demetas 
malnovan televid-aparaton...

La "restaĵoj de nia komforto" konsistas 
proksimume el:

40 % da organika materio (kuireja kaj 
ĝardena)
13 % da vitro
20 % da papero, kartono...
5 % da metalo
6 % da plasta materialo
16 % da aliaj substancoj

La pak-kovertoj konsistigas proksimume 
duonon el la kvanto de nia rubo, ofte ne-necesa. 
Ni "rabas" grandan kvanton da krudmaterialoj 
apartenantaj al la sekvaj generacioj. Ni portas 
ilin tre malproksimen kaj faras per ili ladpotojn 
kaj ujojn por trinkaĵoj, trioblajn pakumojn de 
dolĉaĵoj aŭ kosmetikoj, plastaj korboj, k.t.p. 
kiuj, forkonsumitaj postmomente, enkondukiĝas 
en rubejojn kaj bruligejojn kiuj venenigas la 
aeron, la akvon kaj la grundon. Ni ĉiuj devas 
kritike ekzameni niajn kutimojn kaj klopodi 
malpliigi la pak-kovertojn, akirante ekzemple:

- trinkaĵojn en reuzeblaj aŭ unuopaj 
boteloj kiel tiuj por lakto de la sistemo 
"Stahlerne Kuh".
- fruktaĵojn, legomojn, viandon en 
simpla papera kovraĵo anstataŭ enfermi- 
taj en plastaj ujoj.
- unuopajn produktaĵojn kiel salatoj, 
kazeo, antaŭbakitaj pladoj, portante nian 
propran ujon (dekalkulante la koncernan 
pezon).
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Un vistazo al cubo de la basura. (Quiĉn 
produce mŭs a nivel internacional?

Los norteamericanos son los "campeo- 
nes" pero tambidn en Espana estŭn muy "adelan- 
tados". En el pais que mŭs nos afecta, Alemania, 
produce cada habitante (del nino de pecho al 
anciano) por tĉrmino medio mas de un kilo de 
basura domestica por dia, sin tener en cuenta 
los desechos industriales que al fin y al cabo son 
una consecuencia de nuestro propio consumo. Es 
decir que estadfsticamente lleva una familia de 
cuatro personas aproximadamente 5 kilos diarios 
al basurero. Quizŭ no todos los dias pero de vez 
en cuando se cambian los muebles o el papel 
pintado, se da de lado un televisor...

Los "residuos de nuestro bienestar" se 
componen aproximadamente de esta manera:

40 % materias ..orgŭnicas (de cocina y 
jardin)
13 % cristal
20 % papel, cartdn
5 % metai
6 % pldsticos
16 % resto

Los embalajes constituyen aproxima- 
damente la mitad del volumen de nuestros 
desperdicios, en muchos casos superfluos. 
"Robamos" cantidades ingentes de materias 
primas a las generaciones futuras. Las trans- 
portamos a largas distancias, las convertimos en 
latas y cartones de bebidas, triples envoltorios 
para dulces o cosmdticos, bolsas de plŭstico, ete. 
ete. que, gastadas en un par de minutos, van a 
engrosar estercoleros y quemaderos que envene- 
nan aire, agua y suelo. Cada uno de nosotros 
debe examinar crfticamente sus costumbres y 
procurar reducir Ios embalajes, comprando por 
ejemplo:

- bebidas en botellas recuperables o 
sueltas como leche del automŭtico (stah- 
lerne Kuh).
- frutas, verduras, carnes en simple 
papel en lugar de encerradas en bandejas 
de pldstico.
- productos sueltos como ensaladas.



- konscie forrifuzante produktaĵojn en- 
portitain en ne-necesai pakumoj.
- uzante la kuirejajn rubon se eble kiel 
sterko anstataŭ aĉeti grundon. La urbo- 
konsilantaro de Munich planas aparte 
kolektigi ĉiujn vegetalajn rubaĵojn por 
fari humon.
- evitante ĉefe la kovraĵojn elfaritajn el 
pluraj kombinitaj materialoj, (kartono 
kun aluminio, aluminio kun plasto), kiaj 
la ujoj de trinkaĵoj, la orkoloraj korboj 
de la kafo... kiuj devas esti bruligitaj. 
En multaj vendejoj speciale dediĉitaj al 
la vendado de biologiaj varoj, oni povas 
akiri po-are jogurton, mielon, sapon por 
lavado de manĝilaro kaj vestaĵoj, kaj 
aliajn.
- akirante pli altkvalitajn daŭro-kapa- 

' blaj n* produktaĵojn, * aŭ ” tiujn kiujn oni
povas ripari anstataŭ la senvaloraĵojn 
mallongdaŭrajn kiuj baldaŭ devas esti 
forĵetitaj.

Reuzado

La boteloj, la ĵurnaloj, la metaloj povas 
esti destinitaj al la ujoj instalitaj tiucele, sed la 
reuzado postulas grandan konsumon da bru- 
lig-materialo kaj tre malpurigas la aeron. Tial, 
estas prefere malpliigi la rubon dekomence.

Toksaj postrestaĵoj

Farbojn, vernisojn, elektr-piloj, kuraci- 
lojn, lak-ujojn, mineralajn oleojn... oni kolektas 
periode pere de la urba servo de rubo-kolektado 
sed oni ne forĵetu ilin en la rubujon nek en la 
klozeton.

Jam ĉiuj paseroj babilas pri tio ke oni 
devas porti keston aŭ korbon por la aĉetado 
anstataŭ mendi ĉiufoje plastan korbon. Tamen, 
en Munich oni devas bruligi ĉiutage 400.000! 
plastajn korbojn.

El "Periddico Informativo" de la Hispa- 
na Centro, Munich.

Amelia Garcia 

★

requesdn. platos preparados, llevando 
nuestro propio envase (lo descuentan al 
pesar).
- renunciando de forma consciente a 
productos con varios envoltorios innece- 
sarios.
- usando los residuos de cocina para 
hacer si es posible abono (Kompost) en 
lugar de comprar tierra. El Ayuntamien- 
to de Munich tiene el proyecto de reco- 
ger aparte las basurasvegetales para 
hacer humus
- evitando en especial los envoltorios de 
varios materiales combinados, (cartdn 
con aluminio, aluminio con pldstico) 
como son los cartones de bebidas, las 
bolsas doradas del cafĉ pues hay que 
quemarlos. En muchas tiendas especiali- 
zadas en productos bioldgicos. se pue- 
den comprar a granel: yogurt, miei, 
detergentes para vajillas y ropa y mu- 
chas cosas mŭs

- adquiriendo productos de mejor calidad, 
duraderos o que se puedan reparar en lugar de 
baratijas que hay que tirar a los dos dias.

Reciclaje

Las botellas, los periddicos, los metales 
pueden llevarse a los recipientes instalados para 
este uso pero el reciclaje exige mucho consumo 
de energia y poluciona mucho el aire. Por lo 
tanto, lo mejor es reducir la basura desde el 
principio.

Desperdicios t6xicos

Pinturas, barnices, baterias, medicinas. 
botes de laca, aceites minerales, se entregan en 
las recogidas que hace periddicamente el Ayun- 
tamiento pero no se tiran ni a la basura ni al 
vdter.

Ya lo saben hasta Ios gatos que hay que 
llevar una cesta o bolsa de compra en lugar de 
pedir cada vez una de plŭstico. Sin embargo, en 
Munich hay que quemar cada dfa 400.000! 
bolsas de pldstico.

De "Periddico Informativo" del Centro Espanol, 
Munich.

Amelia Garcia
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Socia maljusteco, malbona disdonado 
de la riĉeco, laboraj problemoj, senlaboreco, 
urba malsekureco, perforto, terorismo, mili- 
toj...

Kien iras nia mondo?
Ni suferas la konsekvencojn de niaj 

propraj decidoj.
La profeto Miĥa, en sia tempo, devis 

alfronti similajn problemojn.
"Ho ve al mi!, ĉar mi fariĝis kiel 

kolektanto de someraj fruktoj kaj de restaĵo 
de vinberoj, kiu ne trovas beron manĝeblan; 
bonan maturan frukton deziras mia animo.

Malaperis piuloj en la lando, kaj ne 
troviĝas justulo inter la homoj; ĉiuj insidas, 
por verŝi sangon, unu alian ĉasas, por pereigi 
lin. Por pravigi malbonanfaron, la estro 
postulas donacon kaj la juĝisto pagon; la 
altrangulo parolas, kion li volas, kaj konfuzas 
la aferon. La plej bona inter ili estas kiel 
dornarbetaĵo, la justulo estas kiel pikaĵa 
barilo. Sed venos la tago de Via esploro, de 
Via puno ; tiam ili ne scios, kion fari. Ne 
kredu al proksimulo, ne fidu amikon; kontraŭ 
tiu, kiu kuŝas ĉe via brusto, gardu la apertu- 
ron de via buŝo; ĉar filo malhonoras patron, 
filino batalas kontraŭ sia patrino, bofilino 
kontraŭ sia bopatrino; la domanoj de homo 
estas liaj malamikoj. Sed mi rigardas al la 
Eternulo, mi fidas la Dion de mia savo; mia 
Dio min aŭskultos". (Miha 7:1-7)

Same kiel la homoj en la tempo de 
Miĥa, ankaŭ ni estas disiĝitaj de Dio, kaj nun 
ni estas konfuzaj.

La Dia Amo por ni, estas tiel granda, 
ke Li neniam forlasas nin.

Per Kristo. Dio respondas niajn mal- 
trankvilecojn. La apostolo Paŭlo, unu el la

Injusticia social, mala distribucion de 
lariqueza, problemas laborales, paro. insegu- 
ridad ciudadana, violencia, terrorismo, gue- 
rras...

iA donde va nuestro mundo?. Sufri- 
mos las consecuencias de nuestras propias 
decisiones.

El profeta Miqueas, en su dfa, tuvo 
que hacer frente a problemas similares:

"Ay de mi! que he venido a ser como 
cuando han cogido .los frutos del verano, 
como cuando han rebuscado despues de la 
vendimia, que no queda racimo para comer; 
mi alma deseo primeros frutos.

Falto el misericordioso de la tierra. y 
ninguno hay recto entre los hombres; todos 
acechan a la sangre; cada cual arma red a su 
hermano. Para completar la maldad con sus 
manos, el principe demanda, y el juez juzga 
por recompensa; y el grande habla el antojo 
de su alma, y lo continua. El mejor de ellos 
es como el cambron; el mas recto, como 
zarzal; el dfa de tus atalayas, tu visitacion. 
viene; ahora sera su confusion. No creais en 
amigo, ni confieis en principe; de la que 
duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. 
Porque el hijo deshonra al padre, la hija se 
levanta contra la madre, la nuera contra la 
suegra; y los enemigos del hombre son los de 
su casa. Yo empero a Jehova esperate, espe- 
rare al Dios de mi salud; el Dios mio me 
oira". (Miqueas 7:1-7)

Al igual que la gente del tiempo de 
Miqueas, tambien nosotros nos hemos aparta- 
do de Dios, y ahora nos sentimos confŭsos.

El Amor de Dios por nosotros es tan 
grande que no nos abandona.

En Cristo. Dios responde a nuestras 

IS



skribantoj de la Nova Testamento, priskribas 
tiel la Dian Projekton por la homo:

"Savitaj per ia Dia amo: Kaj vin Li 
vivigis, kiam vi estis malvivaj pro eraroj kaj 
pekoj, en kiuj vi iam iradis laŭ la vojo de ĉi 
tiu mondo, laŭ la estro de la potenco de la 
aero. de la spirito, kiu nun energias en la 
filoj de malobeo; inter kiujn ni ĉiuj iam 
ankaŭ vivis, plenumante la dezirojn de nia 
karno, farante la volojn de la karno kaj de la 
manso, kaj ni estis laŭ naturo infanoj de 
kolerego, kiel ankaŭ la aliaj. Sed Dio, estante 
riĉa en kompateco, pro Sia granda amo, per 
kiu Li amis nin, eĉ kiam ni estis malvivaj en 
niaj eraroj, nin vivigis en Kristo (per graco 
vi saviĝis), kaj nin levis, kaj nin kunsidigis 
en la ĉielejoj en Kristo Jesuo; por montri en 
la mondaĝoj estontaj la superabundan riĉecon 
de Sia graco en korfavoro al ni en Kristo 
Jesuo; ĉar per graco vi saviĝis per fido; ne 
per vi mem; ĝi estas dono de Dio; ne el 
faroj, por ke neniu fanfaronu. Ĉar ni estas 
Lia faritaĵo, kreitaj en Kristo Jesuo por 
bonaj faroj, kiujn antaŭaranĝis Dio, por ke ni 
iradu en ili". (Efesanoj 2:1-10)

Tiu ĉi povas esti via preĝo:
"Mia Dio, ni detruas nian mondon kaj 

ni'ne trovas solvojn.
Dankon, ĉar vi montris al mi, ke la 

necesa ŝanĝo devas komenci per mia propra 
ŝanĝo.

Mi deziras reciproki Vian amon, kaj 
peti al Vi pardonon, ĉar mi scias ke mi 
ofendis Vin. Dankon pro la savo, kiun Vi 
donas al mi pere de Jesuo-Kristo.

Plenigu mian vivon pere de Via 
Sankta Spirito, por ke mi lernu kontroli 
ĉiujn miajn agojn, tiel ke mi povu vivi har- 
monie kun Vi kaj kun mia proksimulo. Mi 
tion petas al Vin je la nomo de Kristo. Am- 
enl.

Santiago 

inauietudes. El apostol Pablo, uno de los 
escritores del Nuevo Testamento, describe asi' 
el Plan de Dios para el hombre:

"Salvos por el amor de Dios: Voso- 
tros. antes. estabais muertos a causa de las 
maldades y pecados en que vivfais, pues 
segufais el ejemplo de este mundo y haciais 
la voluntad de aquel espfritu que domina en 
el aire y que anima a los que desobedecen a 
Dios. De esa manera viviamos tambien todos 
nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros 
propios deseos y satisfaciendo los caprichos 
de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros 
pensamientos. A -causa de esa naturaleza 
merecfamos el terrible castigo de Dios. igual 
que los demas. Pero Dios es tan misericor- 
dioso y nos amo tanto. que nos dio vida 
juntamente con Cristo cuando todavia estaba- 
mos muertos a causa de nuestros pecados. 
Por la bondad de Dios habeis recibido la 
salvacidn. Dios nos resucito juntamente con 
Cristo-Jesŭs, y nos hizo sentar con el en el 
cielo. Hizo esto para mostrar en los tiempos 
futuros el gran amor que nos profesa y su 
bondad para con nosotros en Cristo Ĵesŭs. 
Pues por la bondad de Dios habeis recibido 
la salvacion por medio de la fe. No es esto 
algo que vosotros mismos hayais conseguido. 
sino que os lo ha dado Dios. No es el resul- 
tado de las propias acciones, de modo que 
nadie puede jactarse de nada; pues es Dios 
quien nos ha hecho, quien nos ha creado en 
Cristo Jesŭs para que hagamos buenas obras, 
segŭn lo que habla dispuesto de antemano". 
(Efesios 2:1-10)

Esta puede ser tu oracion:
"Dios mio. estamos destruvendo el 

mundo y no encontramos soluciones.
Gracias por mostrarme que el cambio 

necesario empieza por mi propia cambio. 
Deseo responder a tu amor, y pedirte perdon, 
porque se que te he ofendido. Gracias por la 
salvacidn que me das en Jesucristo. Llena mi 
vida de tu Espfritu Santo para que yo aprenda 
asi a controlar todas mis acciones. de tal 
modo que pueda vivir en armonia contigo y 
con mi projimo. Te lo pido en el nombre de 
Cristo. Amen!".
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Iu lingvo 
por la estonteco

Una lengua 
para manana

En ĉi tiu transira epoko, samtempe 
signita de la subita kaj maltrankviliga reveno 
de ĉiuj naciismoj kaj de ĉiuj ksenofobioj, kaj 
de la granda espero pri la jaro 1993, ties de 
iu Eŭropo kunigita per sia komuna kulturo, 
konvenas pripensi pri tio kio povas favori, 
kaj eĉ akceli la progresadon de la toleremo 
kaj la interkompreno inter la homoj.

Iu el tiuj instrumentoj estas universa- 
la lingvo. Jam la irlandanoj komprenis ke la 
"Gaela", ilia kelta lingvo repreninta de ili 
post la sendependiga milito, ne utilis al ili 
por la interkomunikado kaj la vojaĝado. 
Same okazis kun la germana lingvo al la 
belgaj loĝantoj de la malnova Flandro.

Antaŭ tiu ĉi situacio la angla lingvo 
estas trudita lingvo- instrumento en ĉiu 
intemacia forumo.

Tiom gravas la afero, ke en la diver- 
saj mondaj instancoj la specialistoj cerbumas 
pri la enkonduko de iu neŭtrala kaj facile 
lernebla lingvo por interkomunikado. Nu, ĉi 
tiu lingvo jam ekzistas; ĝi estas ESPERAN- 
TO. Prezentita de Doktoro Zamenhof, grava 
pola lingvitikisto, en Ia jaro 1887, Esperanto 
estas, laŭ la opinio de ĉiuj ties praktikantoj, 
facile akirebla. Estante konstituita je 60 
procento el latinaj radikoj, estante la ceteraj 
de germana deveno, ĉi tiu lingvo distingiĝas 
pro sia granda fleksebleco kaj klareco.

De antaŭlonge limigita al ties uzado 
en malampleksaj kolektivoj de idealistoj, tiu 
lingvo ĝis nun ne sukcesis trabori la blendi- 
tan muregon de la institucioj. Sed nun la 
afero moviĝas. En la Eŭropaj rondoj de 
Bruselo, kie la lingva diskriminacio estas 
normala afero, aŭdiĝas voĉoj kontraŭ la 
imperiismo de la angla lingvo; kaj kvankam 
ne nomante ĝin, pli kaj pli oni parolas pri 
ESPERANTO. Eĉ pli bone, la Intemacia

En esta epoca de transition, marca- 
da al mismo tiempo por la vuelta inquietante 
e intempestiva de todos los nacionalismos y 
de todas la xenofobias, y por la grande 
esperanza de 1993, la de una Europa unida 
por su cultura comŭn, no sera de mas refle- 
xionar en lo que puede favorecer, y hasta 
acelerar los progresos de tolerancia y com- 
prensidn entre los hombres.

El lenguaje de tipo universal es uno 
de esos remedios. Antes, los irlandeses 
comprendieron que el "GAELICO”, que la 
lengua celtica, que hablan vuelto a honrar 
despues de su guerra de Independencia, no 
les era de ninguna utilidad para comunicar y 
viajar. Los Belgas del viejo Flandes tuvieron 
la misma experiencia con el aleman. Frente 
a esta situacion el ingles se esta haciendo el 
idioma obligado de todo encuentro intema- 
cional.

El fenomeno es de tal amplitud. que 
en diversos cenaculos, los especialistas 
reflexionan sobre la introduction de una 
lengua de comunicacion neutra! y rapida- 
mente asimilable. Pues bien, esta lengua 
existe y es el ESPERANTO. Imaginada por 
el Doctor Zamenhof, en 1887, un gran 
linguista polaco, el Esperanto es. segŭn 
todos los que lo practican, facil de adquirir. 
Construido a partir del 60% de raices lati- 
nas, siendo el resto de origen germanico, 
esta lengua es de una sorprendente flexibili- 
dad, aliada a una gran claridad.

Desde hace mucho tiempo, confmada 
en esos circulos respetables e idealistas, no 
habla logrado hasta ahora atravesar el muro 
de hontigon de las instituciones. Pero ahora 
las cosas se mueven. En los circulos euro- 
peos de Bruselas, donde la discrimination 
linguistica es de rigor, se levantan voces 
contra el imperialismo del Ingles: y sin 
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Akademio pri Sciencoj, kies sidejo troviĝas 
en San Marino, ĵus alprenis ĝin kiel unu el 
ties oficialaj lingvoj, laŭdante la ĝustecon, 
koncizecon kaj neŭtralecon de Esperanto, 
samkiel ĝia taŭgeco por la laborado... Kom- 
putilegoj...

Sed plej gravas la jenon: la britoj 
estas la plej pretaj en kio koncernas al la 
lingvo de la Doktoro Zamenhof. Atestas pri 
tio la fakto ke Sinjorino Taĉer laŭdi ĝin; kaj 
nun prezidas la Universalan Asocion de 
Esperanto iu londonano, Doktoro Wells. 
Ĉifoje kiam la angloj adresiĝas al la univer- 
saleco kaj al la plej esenca, oni devas klopo- 
di ke Eŭropo profitu ĉi tiun eksterordinaran 
okazon.

Artikolo publikigita en la frontpaĝo 
de la ĵurnalo "La Nouvelle Republique" de 
Tours (Francio) de la 4-a de januaro -1992.

Sendita de Petro Sevilla, en la hispana 
lingvo.

nombrarlo, se habla cada dia mas del ESPE- 
RANTO.

Aŭn mejor, la Academia Intemacio- 
nal de Ciencias, cuya sede se encuentra en 
San Marino, acaba de adoptado como una 
de sus lenguas oficiales, saludando en el 
Esperanto su precision, su concision, su 
neutralidad, asi como su adecuacidn al 
trabajo...

Informatica...

Pero el colmo es lo que sigue; los 
britanicos son los mas dispuestos en lo que 
concieme a la lengua del Doctor Zamenhof. 
La prueba, la Senora Teatcher no ha cesado 
de alabarla; y el Presidente de la Asociadon 
Universal de Esperanto no es otro que el 
Doctor Wells, un londinense. Por una vez 
que los ingleses tocan a lo esencial y a lo 
universal, hay que evitar que Europa deje 
pasar esta oportunidad extraordianria.

Articulo publicado en la primera 
pagina de "La Nouvelle Republique" de 
Tours (Francia) del 4 - 1-92.

Traducido del frances al espanol por Petro 
Sevilla.

LA UNIVERSALA LINGVO



Ni publikigas en ĉi-tiu numero de nia 
revuo la unuan parton de historio de la hispa- 
na E-Movado verkita de Luis Serrano Perez, 
el Sabadell (Barcelono). Per la sekvaj nume- 
roj ni daŭrigos la publikadon de ĉi-tiu, iome 
longa, kaj interesa, skribaĵo.

La aŭtoro deziras deklari ke li eltiris 
la informojn el la verko "Analoj de la Espe- 
ranta movado en Hispanujo", de A. Marco 
Botella.

Publicamos en este numero ae nuestra 
revista la primera parte de 'nistoria del Movi- 
miento esperantista espanol. escrito por Luis 
Serrano Perez, de Sabadell (Barcelona). En 
los siguientes numeros continuaremos la 
publicacion de este. algo extenso. e interesan- 
te. trabajo.

El autor desea declarar que el obtuvo 
la informacion a partir de la obra " Anales del 
Movimiento Esperantista en Espana", de A. 
Marco Botella.

HISTORIO DE LA ESPERANTO 
MOVADO EN HISPANIO

Kiam en la jaro 1887 aperis la grama- 
tiko de S-ro Zamenhof, kiel projekto de 
internacia lingvo, tute ne estis la unua fojo, 
ke la hispanoj pensis pri la konveno solvi la 
babelan problemon. Efektive en la jaro 1532, 
la prestiĝa hispana humanisto Juan Luis 
Vives, skribis en la Deka Libro de sia verko 
"De Disciplinis": Estus tre konvene por la 
homaro se ekzistus nur unu sola lingvo, kiun 
ĉiuj popoloj povus facile lerni. Tiu unueca 
lingvo, devus esti belsona, bone konstruita 
kaj esprimoriĉa, ĉar certe iam, la latina 
lingvo maljuniĝos kaj malaperos. Kiam tio 
okazos, la konfuzo estos granda en ĉiuj 
branĉoj de Arto kaj Scienco, kaj grava fendo 
disigos ankoraŭ pli ol nun la homan genton 
en ĝiaj normalaj rilatoj.

Kompreneble, tiu progresema kaj 
interesa opinio, ne estis la nura ĉe niaj inte- 
lektuloj, kiu krom kvalifiki la grandan talen- 
ton kaj intelektan rangon de la eldirinto, estis 
sendube la plej elstara kaj menciinda dum 
longa tempo pri la temo. Tamen, tiu, kaj 
aliaj elstaraj similaj opinioj kiel tiu de Rai- 
mon Llull. perdiĝis en la tempo ĝis kiam la 
homo fariĝas pli pragmata, kaj klopodis por 
ke tiu teorio transformiĝu en fakton sub la 
formo de projektoj por lingvo internacia... 
Kaj en tiu senco, estas interesa transsalti 
jarcenton kaj situigi nin en la duono de la 
pasinta jarcento, ĝuste kiam maturiĝis tiuj 
ideoj kaj aperis en atentinda nombro la diritaj 
projektoj. Eble. unu el la plej seriozaj estis 
tiu de Bonifacio Ŝotos Ochando. edukinto de

HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
ESPERANTISTA EN ESPANA

Cuando en el ano 1887 aparecio la 
gramatica del Dr. Zamenhof, como proyecto 
de una Lengua Internacional, no fue la pri- 
mera vez que los espanoles pensaban acerca 
de la conveniencia de resolver el problema 
idiomatico de "Babel". En efecto, en el ano 
1532. el prestigioso humanista espanol Juan 
Luis Vives, escribio en el "Decimo Libro" de 
su obra "De Disciplinis": Seria muv conve- 
niente para la humanidad, si existiera sola- 
mente una lengua, la cual podrfan aprender 
facilmente todos los pueblos. Esa lengua de 
unidad, debiera ser de fonetica agradable. 
bien construida y rica de expresion. por que 
alguna vez, la lengua latina envejecera y 
desaparecera. Cuando eso ocurra. la confu- 
sion sera grande en todas las ramas del Arte 
y la Ciencia, y una importante separacion 
desunira aŭn mas las gentes en sus normales 
relaciones.

Naturalmente. esa interesante y pro- 
gresista no fue la unica de nuestros intelec- 
tuales, quienes aparte de calificar de gran 
talento y alto rango intelectual al proponente, 
fue sin duda la mas sobresaliente y digna de 
mencion durante mucho tiempo con relacion 
al tema. Sin embargo, esa y otras estupendas 
opiniones similares. como la de Ramon Llull. 
se perdieron en el tiempo, hasta que el hom- 
bre se hizo mas practico y se esforzo para 
que aquella teoria se transformase en hecho 
bajo la forma de provecto para una lengua 
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ia franca rega familio, scienculo kaj poiitikis- 
to, kiu jam maljuna, intencis realigi tiun 
projekton de universala lingvo, destinota roli 
kiel helpa lingvo, precipe por sciencistoj kaj 
korespondemuloj.

Post la publikigo de tiu gramatiko 
verkita de Ŝotos Ochando en la jaro 1845. 
sub la nomo de "Projekto kaj eseo de lingvo 
universala kaj filozofia”, aperis ĝia originalo 
en Parizo en la jaro 1865. Ferrari indikas 
kiel dato certa de la publikigo de la unua 
eldono la jaron 1848. kaj P.Stojan konstatis, 
ke la unua libro prezentas represon de kvin 
artikoloj de la aŭtoro en la Madrida ĵurnalo 
"Heraldo” (Heroldo) en 1845. Ŝotos Ochando 
taksis sian verkon kiel "starigo de plena 
konformeco inter la natura kaj logika ordo de 
la klarigitaj objektoj kaj la alfabeta ordo de la 
vortoj uzataj por la esprimado”. La gramati- 
ko estis simpla kaj skema: la vortoj estis 
konstruitaj laŭ la tipoj el sistemo de Dalgarno 
kaj de aliaj filozofiaj sistemoj, sur la bazo de 
malasendanta klasifiko de la ideoj, kiun ni 
povus prezenti laŭ la jena ordo:

A = Materioj neorganikaj; AB = 
materiaj objektoj; ABC= simplaj solidaj oj 
aŭ elementoj. Kiel oni povas rimarki, tiu 
sistemo elvokas ideon pri lingvo, sed simple- 
co ne ekzistas en ĝi, kaj la simileco de vortoj 
kaj sonoj de tia lingvo okazigus en la prakti- 
ko teruran konfuzon. Malgraŭ tiaj aposterio- 
raj konkludoj niaj, la lingva projekto de 
Ŝotos Ochando ricevis kontentigan akcepton. 
La Pariza ĵurnalo "Tribune de Linguistes" 
recenzis ĝin tre favore en la jaro 1859. Oni 
konstatis ankaŭcertan disvastiĝon de la ling- 
vo, kaj dum 1861-1864 oni fondis Societon 
kiu aperigis "Bulteno"-n redaktatan de Lope 
Gisbert. Laŭ iniciato de la poeto kaj diploma- 
to S-ro Francisco Martinez de la Rosa, la 
eminenta oratoro Salustiano de Oldzaga kaj la 
parlamentano Jose Maria Lopez, oni iniciatis 
la ideon peti oficialan helpon al la Registaro, 
kiu efektive subvenciis la "Societon por 
Universala Lingvo” per 10.000 pesetoj jare. 
Membroj de la menciita Societo estis: Anto- 
nio Alcala Galiano. Pedro Gomez de la 
Serna, la duko Rivas, la markizo de Molins. 
Nicolas Maria Rivero. J.E. Hartzembusch. 
Canovas del Castillo. P.F. Monlaŭ. J.Maldo- 

internacionai... Y en este sentido es necesario 
hacer un salto de algunos siglos y situarnos 
en la mitad del pasado siglo, justamente 
cuando maduraron esas ideas y aparecio una 
considerable cantidad de tales provectos. 
Posiblemente uno de los mas serios fue el de 
Bonifacio Ŝotos Ochando. educante de la 
familia reai francesa, cientifico v politico. 
quien. ya viejo, intento realizar ese provecto 
de una lengua universal. destinada a servir 
como lengua auxiliar. principalmente para los 
cientificos y aficionados a las relaciones 
epistolares.

Tras la publicadon de la gramatica 
escrita de Ŝotos Ochando en el ano 1845, 
bajo el nombre de ”Proyecto y ensavo de una 
lengua universal y filosofica", aparecio el 
original en Paris el ano 1865. Ferrari indica, 
como fecha cierta de publicadon de la prime- 
ra edicion, el ano 1848, y P. Stojan constatd 
que el primer libro presenta la reimpresion 
de cinco articulos del autor en el periodico 
"Heraldo" de Madrid en 1845. Ŝotos Ochan- 
do conceptud su obra como: "puesta a punto 
en plena conformidad entre la natural y 
logica orden. de los obĵetos identificados y 
orden alfabetico de las palabras usadas para 
la expresion". La gramatica era simple y 
esquematica: las palabras eras construidas 
segŭn los tipos del sistema Delgrano y de 
otros sistemas filosoficos; la base para la 
clasificacion de las ideas era en forma des- 
cendente. y que podemos presentar bajo el 
siguiente orden:

A= Materias inorganicas: AB = 
obĵetos materiales; ABC= elementos sim- 
ples. Como se puede ver, este sistema evoca 
un sistema lingŭistico, pero no existe en el 
sencillez. y la similitud entre palabras y 
sonidos de tal lengua ocasionarfa en la practi- 
ca una confusion terrible. A pesar de nuestras 
conclusiones "a posteriori", el proyecto 
lingŭistico de Ŝotos Ochando tuvo una acogi- 
da satisfactoria. El diario parisino "Tribune 
de Linguistes” lo reseno muy favorablemente 
en el ano 1859. Se constato tambien cierta 
difusion de la lengua. y durante el periodo 
1861-1864 se fundo una Asociadon que edito 
"Bulteno” (Boletin) cuvo redactor fue Lope 
Gisbert. Por iniciativa del poeta y diplomati- 
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nado Macanez. L.Figueroia. Emilio Casteiar. 
Claudio Moyano, A.Rio Rosas, Pere Mata... 
jes, kiom da eminentuloj!... sed la projekto 
fiaskis.

En la jaro 1865, Vinaverde kaj Do- 
menech aperigis en Madrido libron, kiu 
komentariis tre favore la lingvon de Ŝotos 
Ochando.

Sinibaldo de Mas. erudiciulo kiun la 
ministro Martinez de la Rosa sendis al Orien- 
to por studi ĝiajn lingvojn, pledis por lingvo 
internacia kaj verkis en 1863 atentindan 
pazigrafion: "Ideografia". En ĝi ĉiu ideo 
havas signon.

Sed tiuj cititaj projektoj ne estis la 
nuraj aperitaj en Hispanio, ĉar en 1852, 
Pedro Lopez Martinez prezentis alian kies 
konsisto estis tute diferenca je tiu de Ŝotos 
Ochando. Lopez Martinez prenis el latinidaj 
kaj el germanaj lingvoj la plimulton el la 
vortoj.

Ankaŭ S-ro Vidal verkis alian projek- 
ton kaj en 1844 publikigis sian "Lingvo 
Universala kaj Analiza". Ankaŭ S-ro L.Sel- 
bor prezentis alian kiam en 1888 li verkis 
"Filologia studo pri la Lingvo Universala".

Menciindas ankaŭ la projekto por 
reformi kaj perfektigi la hispanan lingvon de 
Ĵ.Puchner: "Gramatiko di Nouve 'Roman’. 
Lingua Universal", per kiu li pretendis fari 
universalan lingvon. En ĝi li korektis certajn 
formojn de la hispana gramatiko, kaj ansta- 
taŭis ilin per la mildeo de italaj esprimoj kaj 
la ĝusteco de la franca lingvo.

Oni devus aldoni aliajn lingvajn 
projektojn, sed ili ne aldonus studindajn 
elementojn. Tamen ni devas mencii Volapu- 
ko-n, kiun en Madrido oni propagandis per 
Societo, kies sidejo estis en strato Reina -11, 
kie oni ĝin instruis.

1887.- Ekaperas Esperanto en Centra 
Eŭropp, kiam publikiĝas gramatiko pri lingvo 
internacia subskribita de D-ro. Esperanto.

1889.- Verŝajne, la unua hispano kiu 
interesiĝis pri Esperanto en nia lando estis 
S-ro Ĵoaquin de Aree y Bodega, bibliotekisto 
de la hispana Senato en Madrido, kiu respon- 
dante al publika alvoko de D-ro Zamenhof 
por lerni la lingvon, skribis al la Majstro, kaj 
ricevis de li eble tri ekzemplerojn de lia 

eo Sr. Francisco Martinez de la Rosa. el 
eminente orador Salustiano de Olozaga y el 
parlamentario Jose Maria Lopez, se concibio 
la idea de pedir avuda oficial al Gobierno, el 
cual efectivamente subvenciono la "Societo 
por Universala Lingvo" (Sociedad por una 
lengua internacional) con 10.000 pesetas 
anuales. Miembros de la mencionada socie- 
dad fueron: Antonio Alcala Galiano. Pedro 
Gomez de la Serna, el Duque de Rivas, el 
Marques de Molins. Nicolas Maria Rivero. J. 
E. Hartzembusch. Canovas del Castillo. P.F. 
Monlaŭ, J.Maldonado Macanez, L.Figueroia. 
Emilio Casteiar, Claudio Moyano, A.Rio 
Rosas, Pere Mata... si, cuantas eminen- 
ciasl... pero el proyecto fracaso.

En el ano 1865, Vinaverde y Dome- 
nech editaron en Madrid un libro, que co- 
mentaba muy favorablemente el idioma de 
Ŝotos Ochando.

Sinibaldo de Mas, un erudito a quien 
el ministro Martinez de la Rosa envio a 
Oriente para estudiar sus lenguas, se pronun- 
cid a favor de una lengua internacional y 
escribio en 1863 una pasigrafia digna de 
atencion: "Ideografia". En ella toda idea 
tiene un signo.

Pero esos proyectos citados no fueron 
los ŭnicos que aparecieron en Espana, va que 
en el ano 1852, Pedro Lopez Martinez pre- 
sentd otro cuyo contenido era totalmente 
diferente del de Ŝotos Ochando. Lopez Mar- 
tinez tomo la mayoria de las palabras de 
lenguas latinas y germanas.

Tambien el Sr. Vidal elaboro otro 
proyecto. y en el ano 1844 publico su "Len- 
gua Universal y Analitica". Tambien el Sr. 
L. Selbor presento otro cuando, en el ano 
1888, compuso su "Estudio filologico sobre 
la Lengua Universal".

Tambien es digno de mencion el 
proyecto para reformar y perfeccionar la 
lengua espanola de J. Puchner: "Gramatiko 
di Nouve 'Roman’. Lingua Universal", por 
el cual el pretendia hacer una lengua univer- 
sal. En ella. el corregia ciertas formas de la 
gramatica espanola. y las sustituia por la 
suavidad de expresiones italianas y la exacti- 
tud de la lengua francesa.

Se deberian anaair otros provectos 
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gramatiko. Aree y Bodega sendis unu el tiuj 
ekzempleroj ai sia amiko Jose Rodriguez 
Huertas. instruisto loĝanta en Malaga, aiia 
ekzemplero estis sendita al Ia manoj de la 
montinĝeniero S-ro. Ricardo Codorniu.

Ankaŭ en tiujaro Edgar Alexis Wahl. 
beltgermana instruisto pri matematiko kaj 
fiziko, fondinto de unu ei la unuaj esperantis- 
taj societoj de Rusujo, verkis kaj publikigis la 
unuan Vortaron Esperantan Hispanan. La 
verko konsistis el Antaŭparolo kaj kelkpaĝa 
Vortareto. Presis ĝin Ch. Kelter en Varsovio, 
kaj aperis en la listo de verkoj en Esperanto 
kun la numero 26.

En 1890 aperas launua hispana lerno- 
libro de Esperanto. Jose Rodriguez Huertas. 
kiu ricevis unu el la gramatikoj, ne nur 
plezure studis ĝin sed ankaŭ verkis la unuan 
lernolibron de'Esperanto por hispanoj: "Gra- 
matica de la Linguo del Doctor Esperanto" 
Eldono hispana 9 x 51 paĝoj, 50 centimoj. 
Manuel Cerban. Malaga.

S-ro Rodriguez Huertas anstataŭigis la 
Esperantajn literojn: j per y, kaj ĵ per j. Li 
forigis ankaŭ la akuzativon, kaj ŝanĝis kel- 
kajn vortojn, ekzemple, anstataŭ lingvo, li 
skribis linguo. En tiu jaro, aldonite al la 
numero 12 de la monata gazeto "La Esperan- 
tisto", unua organo de la esperantistoj, ape- 
rinta en Nuremberg en Septembro de 1889, 
aperis listo kun la nomoj de la unuaj esperan- 
tistoj el diversaj landoj; inter ili, tiu de Ro- 
driguez Huertas.

S-ro Huertas. kiu instruis Esperanton 
kun granda entuziasmo en Malaga, fondis en 
tiu urbo la unuan esperantistan rondon en 
Hispanujo. Efektive, fine de tiu jaro nur 
ekzistis, krom la Grupeto de Nuremberg, 
ankaŭ rondetoj en Munkeno, Friburgo, Upsa- 
la kaj tiu de Malaga.

1892.- L.L.Zamenhof skribis leteron 
al la aŭtoro de la Unua Vortaro Esperanta- 
Hispana, S-ro E.A.Wahl, per kiu nia Majstro 
komunikas al li sian intencon korekti la 
Esperantan parton de la gramatiko de Huertas 
"La hispanan libron de S-ro Rodriguez Huer- 
tas oni eldonas nun per la mono kolektita de 
’La Esperantisto’ kaj tial li nun faros nenian 
ŝanĝon. La tutan Esperantan parton mi mem 
atente trarigardos". Evidente li. nia Majstro. 

lingŭisticos. mas eilos no anadirian elementos 
dignos de estudio. Sin embargo debemos 
mencionar el Volapuk. sobre el que se hizo 
propaganda en Madrid por medio de una 
sociedad cuva sede estaba en la calle Reina 
nŭm 11, donde se ensenaba.

Ano 1887.- Aparece el Esperanto en 
Europa Central. cuando se publica una gra- 
matica sobre lengua internacional Ermada por 
Doctor Esperanto.

Hacia 1889, probablemente, elprimer 
espanol que se intereso por el Esperanto en 
nuestro pais fue D. Ĵoaquin de Aree y Bode- 
ga, bibliotecario del Senado espanol en Ma- 
drid, el cual respondiendo al llamamiento 
pŭblico del Doctor Zamenhof para estudiar la 
lengua, escribio al Maestro, y recibio de el 
posiblemente tres ejempiares de su gramatica. 
Aree y Bodega envio uno de estos ejempiares 
a su amigo Jose Rodriguez Huertas, maestro 
que residfa en Malaga, otro ejemplar fue 
enviado a las manos del ingeniero de montes
D. Ricardo Codorniu.

Tambien en ese ano, Edgar Alexis 
Whal, maestro balto-aleman de matematicas 
y fisica, fŭndador de una de las primeras 
sociedades esperantistas de Rusia, escribio y 
publico el primer diccionario Esperanto-Espa- 
nol. La obra consistfa en un Prologo y un 
diccionario de pocas paginas. Lo imprimio 
Ch. Kelter en Varsovia, y aparecio en la lista 
de obras en Esperanto con el nŭmero 26.

En 1890 aparece el primer libro 
espanol para el estudio del Esperanto. Jose 
Rodriguez Huertas, que habla recibido una de 
las gramaticas. no solo la estudio con placer 
sino que escribio el primer libro para el 
estudio de Esperanto para los espanoles: 
"Gramatica de la Linguo del Doctor Esperan- 
to" Edicion espanola 9 x 51 paginas. 50 
centimos. Manuel Cerban. Mdlaga.

El Sr. Rodriguez Huertas sustituyo las 
letras de Esperanto: j por y, y j* por j. 
Tambien elimino el acusativo, y cambio 
algunas palabras, por ejemplo, en vez de 
"lingvo", el escribia "linguo". En ese ano. 
anexo al nŭm. 12 de la revista mensual "La 
Esperantisto", primer organo de los esperan- 
tistas. que habla aparecido en Nuremberg en 
septiembre de 1889. aparecio una iista con 
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intencis korekti la "idismmon" de la maiaga- 
no. sed tiu eldono restis... nura projekto.

1895. - La unua kataluno, kiu intere- 
siĝis pri Esperanto estis S-ro Vilamala el 
Vich. Li skribis leteron al D-ro Zamenhof 
petante al li Esperantan lernolibron.

1896. - D-ro Zamenhof respondis al 
S-ro S.J.Vilamala: Kara Sinjoro! La libron 
mi sendis al vi. En via lando nia afero estas 
ankoraŭ ne konata, kaj vi faros tre bone, se 
vi volos fortigi nian aferon en via lando kaj 
serĉi por ĝi amikojn. Mi esperas ke vi de 
tempo al tempo honoros min per viaj leteroj. 
Kun estimo. L.L.Zamenhof.

Ankaŭ en tiujaro mem, D-ro Zamen- 
hof plendis pri la gramatiko de Rodriguez 
Huertas, kiu "tute ne povas esti uzata".

1897. - Novaj aliĝoj al la Internacia 
Esperanto-Movado. Kvin hispanaj esperantis- 
toj el Santiago de Kompostelo aliĝis tiu jaro 
al nia afero, kaj siaj nomoj aperis en la 
Adresaro de Esperantistoj, ili estis: S-roj 
Adolfo Serapio Casal. Ignacio Lis Lombos, 
Juan V. Requejo, la D-ro pri Medicino Javier 
Casares kaj D-ro pri juro Matias Usero 
Torrente.

Garzon Ruiz, Jozefo

1898. - Pi y Margall propagandas 
Esperanton. La eks-Prezidento de la unua 
Respubliko. S-ro Francisco Pi y Margall 
diskonigis Esperanton en Madrido per artiko- 
lo kiun li publikigis en la respublikana ĵur- 
nalo "EL Nuevo Regimen" (La Nova Reĝi- 
mo), li laŭdis la Internacian Lingvon Espe- 
ranton kaj aŭguris al ĝi brilan estontecon.

1899. - Unua Esperanto-kurso en 
Madrido.- Ramon Andreu gvidis la unuan 

ios nomores ae los primeros esperantistas de 
diversos paises: entre ellos, el de Rodriguez 
Huertas.

El Sr. Huertas. que ensenaba Espe- 
ranto con gran entusiasmo en Malaga, fundo 
en esa ciudad el primer circulo esperantista 
de Espana. Efectivamente. a finales de ese 
ano solo existfa. ademas del grupito de Nu- 
remberg, algunos circulos en Munich. Fri- 
burgo, Upsala y ese de Malaga.

Ano 1892.- L.L.Zamenhof escribid 
una carta al autor del Primer Diccionario 
Esperanto-Espanol. Sr. E.A.Wahl, por la 
cual el Maestro Ie comunica su intencidn de 
corregir la parte en Esperanto de la gramatica 
de Huertas "El libro espanol del Sr. Rodrf- 
guez Huertas es editado ahora con el dinero 
ganado por 'La Esperantisto’ y por eso el 
ahora no hace ningŭn cambio". Evidentemen- 
te el, el Maestro, intentaba corregir el "idis- 
mo" del malagueno, pero esa edicion que- 
dd... en mero proyecto.

1895.- El primer catalan que se inte- 
reso por el Esperanto fue el Sr. Vilamala, de 
Vich. Escribio una carta al Doctor Zamenhof 
pidiendole un libro de estudio del Esperanto.

En 1896, el Dr. Zamenhof respondid 
al Sr. Vilamala: Querido Senor! Le envie a 
Ud. el libro. En su pais nuestro asunto no es 
conocido aŭn. y Ud. haria muy bien, si Vd. 
quisiera fortalecer nuestro asunto en su pais 
y buscar amigos para el. Espero que Vd. de 
vez en cuando me honre con sus cartas. Con 
estima, L.L.Zamenhof.

En ese mismo ano, el Dr. Zamenhof 
se quejaba de la gramatica de Rodriguez 
Huertas, que "no puede ser usada en absolu- 
to".

Ano 1897.- Nuevas adhesiones al 
Movimiento Esperantista Internacional. Cinco 
esperantistas espanoles de Santiago de Com- 
postela se incorporaron en ese ano a nuestro 
asunto, y sus nombres aparecieron en el 
Catalogo de Esperantistas, eran ellos: los Srs. 
Adolfo Serapio Casal, Ignacio Lis Lombos, 
Juan V. Reuejo, el Doctor de Medicina 
Javier Casares y el Doctor de Jurisprudencia 
Matias Usero Torrente.

Ano 1898.- Pi y Margall hace propa- 
ganda del esperanto. E! expresidente de Ia 

26



kurson de Esperanto en la Ateneo, kaj publi- 
kigis resumon de Esperanta gramatiko en la 
"Revuo pri stenografio kaj fonetiko", kaj post 
ne longe li verkis ankaŭ "Esperantan-Hispa- 
nan Vortareton". Lernanto de tiu unua kurso 
en Madrido estis la tiam juna oficiro Vicente 
Inglada Ors. kiu poste en Barcelono gvidos la 
unuajn kursojn de Esperanto kaj varbos por 
nia afero elstarajn personojn.

1900.-  Alia interesa artikolo pri 
Esperanto de Pi y Margall. Denove Pi y 
Margall propagandas Esperanton per artikolo 
favore al ĝi publikigita en la semajna Madri- 
da revuo "Ĉirkaŭ la Mondo" la 22-an de 
Marto: kaj ankaŭ per alia artikolo publikigita 
en la sama revuo la 22-an de novembro.

Ekaktivadis la unuaj pioniroj en 
diversaj hispanaj urboj: 'En Murcio, Ricardo 
Codorniu, Norman Maclean. Ros Sudria. 
Manuel Benavente, k.a.; en Valencio, kun 
Jimenez Loira, pastro Garrigos, Gimeno 
Rafael Duyos, pastro Guinart, k.a.: en Lo- 
grono, Jose Baigorri Aguado, k.a.; Jose 
Vidal Llopart en Vilanova i Geltrŭ.

Codorniu Ricardo

Estis en la sama jaro pliaj artikoloj 
pri Esperanto kaj estis publikigita la unua 
poemo en tiu lingvo en nia lando. En la 
revuo pri scienco kaj kulturo "Nova Sango" 
de Olot, aperis artikolo sub la titolo "Espe- 
ranto" subskribita de D-ro Eugenio Aulet. En 
Santander Andres Bravo dei Barrio publikigis 
plurajn artikolojn por propagandi Esperanton 
en la ĵurnalo "El Correo de Cantabria" (La 
kantabr-regiona Poŝto). Li publikigis en la 
sama ĵ urnalo en Esperanto poemon omaĝe al 
tiu regiono, sendube la unua poemo en Espe- 
ranto publikigita en la hispana gazetaro. Jen 
ĝi: 

primera Republica. Sr. Francisco Pi y Mar- 
gall dihindio el Esperanto en Madrid por un 
articulo que el publico en el periddico repu- 
blicano "El Nuevo Regimen"; el alababa la 
Lengua Internacional Esperanto v Ie auguraba 
un brillante futuro.

En el ano 1899 tuvo lugar el primer 
curso de Esperanto en Madrid. Ramon An- 
dreu dirigio el primer curso de Esperanto en 
el Ateneo, y publico un resumen de gramati- 
ca de Esperanto en la "Revista de stenografia 
y fonetica". y no mucho despues el escribid 
tambien un "Vocabulario Esperanto-Espa- 
nol". Estudiante de ese primer curso en 
Madrid fue el entonces joven oficial Vicente 
Inglada Ors, el cual despues dirigio en Barce- 
lona los primeros cursos de Esperanto y 
reduto para nuestro asunto a distinguidas 
personas.

Ano 1900.- Otro interesante articulo 
sobre el Esperanto de Pi y Margall. De 
nuevo el ilustre politico hizo propaganda 
sobre el Esperanto por un articulo muy 
favorable publicado en el semanario madrile- 
no "Alrededor del Mundo" el 22 de marzo; 
y tambien por otro articulo publicado en la 
misma revista el 22 de noviembre.

Empezaron a desarrollar sus activida- 
des los primeros pioneros en diversas ciuda- 
des espanolas: En Murcia, Ricardo Codorniu, 
Norman Maclean. Ros Sudria, Manuel Bena- 
vente. y otros; en Valencia, Jimenez Loira, 
el cura Garrigos. Gimeno Rafael Duyos. el 
cura Guinart. y otros; en Logrono. Jose 
Baigorri Aguado, y otros; Jose Vidal Llopart 
en Vilanova i Geltrŭ.

Hubo en el mismo ano mas articulos 
sobre el Esperanto y se publico el primer 
poema en esa lengua en nuestro pais. En la 
revista de ciencia y cultura "Nueva Sangre" 
de Olot, aparecio un articulo bajo el titulo 
"Esperanto" firmado por el Dr. Eugenio 
Aulet. En Santander Andres Bravo del Barrio 
publico varios articulos propagandisticos 
sobre el Esperanto en el diario "El Correo de 
Cantabria". En el mismo periodico el publico 
un poema en homenaje a esa region; fue sin 
duda el primer poema en Esperanto publicado 
en la prensa espanola. He aqui su traduccidn:
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"Kanto al la Montanja" "Canto a ia Montana"

Gaje mi kantas mian Montareton 
Per lingv’ universala.
Mi kantas per lingvo Esperanto 
Per soneto tre klara: 
ĉar certe saĝulo komprenas 
kion mia buŝo kantas.

Voĉo mia alteniru 
je melodioj laŭtaj: 
ĉar mi deziras ke mia kanto flugu 
sur la montoj plej altaj.

Iradu sur la globo, 
poemo ĉiam granda, 
ĉar estas tiu lingvo 
de 1’homo ideal’ sankta.

Mi kredas ke la glob’ estas 
tre longa kaj tre larĝa, 
sed kredas mia buŝo 
ke estos pro tio kara, 
ĉar ĝi sur la montaroj 
forsendos voĉojn tagajn 
kriante: Tero mia!
ho! vivu la Montanja!

Mi volas ke mia lando,
estu tre honorata,
per tiu unua poemo 
por la patrujo hispana.

Fondiĝo de novaj Esperanto-grupoj.

La alveno de novaj simpatiantoj al la 
kursoj akcelis la fondiĝon de Esperanto-gru- 
poj. Dum 1904 fandiĝis Esperanto-grupo en 
Cardona, kiun prezidis Ramon Subira; ankaŭ 
estis Esperanto-grupo en Manresa, kies unua 
prezidanto estis Miguel Espectante. Ankaŭ en 
Toledo oni fondis Esperanto-grupon, kies 
unua prezidanto estis Ventura Reyes. En 
Madrido funkciis Esperantista Fako en la 
Kultura Societo "Fomento de las Artes". 
Ankaŭ en Bilbao fandiĝis Esperanto-grupo, 
fare de la vaskoj Sola kaj Unzaga.

Unuaj verkoj publikigitaj en "Hispana

Alegremente canto a mi Montareta 
en un idioma universal.
Canto en la lengua Esperanto
Por un soneto muy claro: 
pues ciertamente un sabio comprende 
lo que mi boca canta.

Que mi voz se eleve
en altas melodias:
pues deseo que mi canto vuele 
sobre los mas altos montes.

Vaya sobre el globo, 
poema siempre grande, 
pues es esa lengua 
santo idea! del hombre.

Creo que el globo es 
muy largo y muy ancho, 
pero cree mi boca 
que es por eso querido, 
pues ella sobre las montanas 
exclamara voces diurnas 
gritando: Tierra mi!
Oh! viva la Montana!

Quiero que mi pais, 
sea muy honrado, 
por este primer poema 
para la patria espanola.

Fundacion de nuevos Grupos de Esperanto.

La llegada de nuevos simpatizantes a 
los cursos acelero el proceso de fundacion de 
Grupos de Esperanto. En 1904 se crearon 
grupos en Cardona, bajo la presidencia de 
Don Ramon Subira; y en Manresa. con Don 
Miguel Espectante como presidente. Tambien 
en Toledo se fando un grupo de Esperanto, 
cuyo primer presidente habria de ser Don 
Ventura Reyes. En Madrido, en la Sociedad 
Cultural "Fomento de las Artes" fae creada 
una seccion dedicada al Esperanto, mientras 
en Bilbao los senores Sola y Unzaga fanda- 
ban un nuevo grupo.
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Esperanto-Kolekto".

Inglada Ors. Vicente Sabadell. Alfons

"J.Espasa kaj Filoj, Eldonistoj", 
publikigis la unuajn verkojn de la kolekto 
"Esperanto". Unua: "Unuaj lecionoj de 
Esperanto" de Profesoro TH. Cart, tradukita 
de A.Lopez Villanueva. Dua: "Ekzercaro de 
la Internacia Lingvo Esperanto", de Vicente 
Inglada Ors kaj Antonio Ldpes Villanueva. 
Tria: "Vortaro Hispana- Esperanta kaj Espe- 
ranta-Hispana" de V. Inglada kaj A. Lopez 
Villanueva. Kvara: "Praktika Kurso de Espe- 
ranto kaj solvoj de la kursaj ekzercoj", de 
Profesoroj R. Duyds Sedo kaj V. Inglada kaj 
A. Lopez. Kvina: "Sintakso de Ia Internacia 
Lingvo Esperanto" de A. Lopez Villanueva.

Krom la supre indikitaj verkoj de la 
"Kolekto", oni eldonis en Hispanujo ĝis la 
jaro 1904 aliajn lernolibrojn, kiel "Esperanto 
en du lecionoj" de Saint-Loup, tradukita de 
Ricardo Codorniu.- ok paĝoj; "Gramatiko kaj 
Vortaro de la Internacia Lingvo Esperanto" 
de A. Lopez Villanueva; "Gramatiko de la 
Internacia Lingvo" de pastro A. Guinar; 
"Esperanto Internacia Lingvo" de nekonata 
aŭtoro kaj alia verko, ankaŭ de nekonata 
aŭtoro "Esperanta Gramatiko".

1905.- Tri gravaj eventoj por la 
hispana Esperantistaro.

La malgrandaj Esperanto-Grupoj, kaj 
tre ofte izolitaj esperantistoj unuopuloj, kiuj 
ĝis 1904 estis normala karakteraj o de nia 
Movado en Hispanio, akiris en tiu jaro pli 
solidajn bazojn, precipe en la regionoj de 
Murcio, Valencio kaj la akso Manresa-Terra- 
sa-Sabadell. Dume Madrido kaj Barcelono, 
esperoplenaj potencoj, ankoraŭ ne estis aki- 
rintaj la forton por sin loki unuavice. En

Primeras obras publicadas en ‘Hispa- 
na Esperanto-Kolekto".

"J.Espasa e Hijos, Editoras". publica- 
ron las primeras obras de la coleccion "Espe- 
ranto". Primera: "Primeras iecciones de 
esperanto" del Profesor Th. Cart. traducido 
por A. Lopez Villanueva. Segunda: "Ejerci- 
cios de la Lengua Internaciona! Esperanto", 
de Vicente Ingiada Ors y Antonio Lopez 
Villanueva. Tercera: "Diccionario Espanol- 
-Esperanto y Esperanto-Espanol" de V. 
Inglada y A. Lopez Villanueva. Cuarta: 
"Curso Practice de Esperanto y soluciones de 
los ejercicios del curso", de los Profesores 
R.Duyos Sedo y V. Ingiada y A. Lopez. 
Quinta: "Sintaxis de la Lengua Internacional 
Esperanto" de A. Lopez Villanueva.

Ademas de las mencionadas obras de 
la "Coleccion", se editaron en Espana hasta 
el ano 1904 otros libros de estudio, como 
"Esperanto en dos Iecciones" de Saint-Loup, 
traducida por Ricardo Codorniu - ocho pagi- 
nas; "Gramatica y Diccionario de la Lengua 
Internacional Esperanto" de A. Lopez Villa- 
nueva; "Gramatica de la Lengua Internacio- 
nal" del cura A. Guinar; "Esperanto Lengua 
Internacional" de autor desconocido, y otra 
obra, tambien de autor desconocido, "Grama- 
tica de Esperanto".

1905.- Tres acontecimientos impor- 
tantes para los esperantistas espanoles.-

Los pequenos grupos de Esperanto, y 
muy a menudo esperantistas aislados. lo que 
hasta el ano 1904 fue un fenomeno muy 
norma! de nuestro Movimiento en Espana. 
adquirieron en es ese ano unas bases mas 
solidas, principalmente en las regiones de 
Murcia. Valencia y el eje Manresa-Tarrasa-- 
Sabadell. Mientras Madrid y Barcelona, 
potenciales esperanzas. aŭn no hablan reuni- 
do la fuerza para situarse en cabeza. En 
Murcia estaba en esa epoca la mas importante 
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Murcio estis en tiu tempo la plej grava espe- 
rantista societo, kiu estis fondita en la jaro 
1902 kaj kun homoj tiel elstaraj kiel Codor- 
niu, Maclean, Lopez Villanueva, Sudria kaj 
Benavente.

En Valencio, kie aktivadis la militis- 
toj: J.Loira, R.Ayza kaj R.Duyos, kaj kies 
rondo estis fondita en la jaro 1903-a, oni 
publikigis la revuon "La Suno Hispana", kio 
igis tiun urbon la plej grava de nia Movado. 

sociedad esperantista. que nabla sido fundada 
en el ano 1902 y con hombres tan sobresa- 
lientes como Codorniu. Maclean. Lopez 
Villanueva. Sudria y Benavente.

En Valencia, donde desplegaban su 
actividad los militares: Ĵ.Loira, R.Ayza v 
R.Duvos. y cuyo cfrculo fue fundado en el 
ano 1903. se publicaba la revista "El Sol 
Espanol". lo que hacia de esta ciudad la mas 
importante de nuestro Movimiento.

Vida de nuestro Grupo 
Vivo de nia Grupo

Kiel ĉiujare, kaj okaze de la 52-a 
Hispana Kongreso de Esperanto, kio okazis 
en Merido (ekstremaduro), oni profitis tiun ĉi 
kunvenon por liveri la medalon "Klara Sil- 
bernik". Ĉi-jare ĝi estis asignita al la Sinjori- 
no Maria Paz Roces, edzino de la prezidanto 
de Astura Esperanto-Asocio, Santiago Mulas 
Gallego. Ni kore gratulas al ili.

La prezidanto kaj la sekretario de nia 
Asocio, sinjoroj Santiago Mulas kaj Julio 
Argŭelles, partoprenis la Antaŭkongreson en 
Prago (Ĉeĥa Respubliko) kaj la 77-an Uni- 
versalan Kongreson en Vieno (Aŭstrio), kiuj 
okazis dum la monato julio 1992.

La pasinta monaton oktobro, komen- 
ciĝis, en nia E-grupo, elementa kurso de. 
Esperanto gvidata de Santiago Mulas. La 
gekursanoj ne estas tre multenombraj, sed ili 
ja estas tre entuziasmaj kaj diligentaj.

La Tago de Zamenhof, nia E-grupo 
omaĝis nian Majstron okaze de la 113-a 
datreveno de sia naskiĝo.

La omaĝo konsistis en: Flora oferdo- 
no en la strato Esperanto, kaj poste bankedo 
kun 26 gepartoprenantoj. Ni travivis belegan 
tagon.

La estraro

Como cada ano, con ocasidn del 52 
Congreso Espanol de Esperanto, que tuvo 
lugar en Merida (Extremadura), se aprovechd 
esta reunion para adjudicar la medalia "Klara 
Silbernik", este ano fue a la senora Maria 
Paz Roces, esposa del presidente de la Aso- 
ciacion Asturiana de Esperanto, Santiago 
Mulas Gallego. Nuestra mas cordial felicita- 
cion.

El presidente y el secretario de nues- 
tra Asociacion, Srs. Santiago Mulas y Julio 
Argŭelles. partiparon en las sesiones anterio- 
res al 77 Congreso Universal de Esperanto, 
celebradas en Praga (Republica Checa) y al 
Congreso Universal, celebrado en Viena 
(Austria) en el mes de julio 1992.

El pasado mes de octubre, comenzo, 
en nuestro grupo, un curso elemental de 
Esperanto dirigido por Santiago Mulas. Los 
participantes no son muy numerosos, pero si 
muy entusiastas y aplicados.

El Dia de Zamenhof, nuestro Grupo 
homenajed al Maestro con motivo del 113 
aniversario de su nacimiento.

El homenaje consistid en : Ofrenda 
Horai en la calle Esperanto y despues banque- 
te con 26 participantes. Vivimos un bellfsimo 
dia.

La directiva
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LA INDIĜENAJ POPOLOJ
DE AMERIKO
DAŬRE SUFERAS

LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE .AMERICA
SIGUEN SUFRIENDO

La indiĝenaj popoloj de Ameriko 
daŭre spertas gravajn agojn de perfortado de 
homaj rajtoj, kiel masakroj, laŭselektaj mur- 
doj kaj "malaperoj".

Tiuj ĉi misagoj kaj Ia damaĝoj kaŭ- 
zitaj de malsato kaj malsano fakte ekstermis 
la indiĝenajn popolojn de iuj Amerikaj terzo- 
noj. La diskriminacio plu marĝenigis la 
indiĝenajn popolojn, dum la deviga alsimila- 
do malfortigis ilian kulturan identecon.

La perfortado de la homaj rajtoj 
kĜhttdŭ tiuj>pOpoloj- multfoje estas rezulto de 
disputado pri la uzado aŭ la proprieco de la 
tero aŭ de diversaj ekonomiaj rimedoj. En 
multaj landoj la indiferenta aŭ kunkulpa 
teniĝo fare de la aŭtoritatuloj permesis ke 
uloj kaj ŝtataj institucioj forpelis la indiĝenajn 
popolojn el la teritorioj de ĉi ties antaŭuloj. 
Multaj geindianoj estis murditaj aŭ "malape- 
rigitaj" fare de soldatoj aŭ policanoj kaj aliaj 
"morto-taĉmentoj", senuniformaj policanoj... 
kiuj agadas kun la kunkulpa konsento de la 
aŭtoritatoj.

Ekzemple, en Honduro, estis murditaj 
naŭ gvidantoj de Ia Federacio de Sikakaj 
Triboj de Joro dum la lastaj kvar jaroj. Tiu 
ĉi federacio dediĉiĝas al la defendo de la 
rajtOo.de la indiĝenaj popoloj de Honduro pri 
la teroj kiuj, laŭ ilia opinio, estis eksterleĝe 
forrabitaj de iuj civiluloj aŭ agentoj de la 
registaro. Neniu estis juĝita en la tribunaloj 
pro tiuj murdoj.

Dum preskaŭ dek du jaroj de milita 
konflikto, la kamparanoj keĉua- kaj ajmaj- 
lingvaj de la Anda montĉeno estis viktimoj 
tiel de la fortoj de la registaro kiel de la 
eksterleĝa komunista organizajo "Lumanta 
Vojo". En Kolombio, Peruo kaj Gvatemalo, 
la sistemo de "malaperigoj" kaj eksterleĝa 
ekzekutado fare de la armeo estingis kelkmi- 
lon da vivoj inter la indiĝena loĝantaro.

En Kolombio, Peruo kaj Bolivio, en 
la malproksimaj indiĝenaj zonoj foje ekzistas 
eksterleĝaj plantejoj de kokao kaj vojoj de

Los pueblos indfgenas de America 
siguen sufriendo graves violaciones de dere- 
chos humanos, entre ellas matanzas, homici- 
dios selecti vos y "desapariciones".

Estos abusos y los estragos causados 
por el hambre y la enfermedad han eliminado 
practicamente a los pueblos indfgenas de 
algunas zonas de America. La discrimination 
ha marginado aŭn mas a los pueblos indfge- 
nas, mientras la asimiladon forzosa ha debili- 
tado su identidad cultural.

Las violaciones de derechos humanos 
contra los pueblos indfgenas son en muchos 
casos consecuencia de disputas por la utiliza- 
cion o la propiedad de la tierra o los recur- 
sos. En muchos paises, una actitud de indife- 
rencia o complicidad por parte de las autori- 
dades ha permitido que individuos e institu- 
ciones estatales o privadas expulsaran a los 
pueblos indfgenas de las tierras de sus ante- 
pasados. Algunos han sido asesinados o 
"desaparecido" a manos de soldados o agen- 
tes de policia y otros a manos de los "escua- 
drones de la muerte" -agentes de seguridad 
fuera de servicio o vestidos de civil que 
actŭan con la complicidad o el beneplacito de 
las autoridades.

En Honduras, por ejemplo, han mata- 
do a nueve dirigentes de la Federacion de 
Tribus Xicaques de Yoro en los ŭltimos 
cuatro anos. Esta federacion se dedica a 
defender el derecho de los pueblos indfgenas 
de Honduras sobre tierras de las que, en su 
opinion, se han apoderado ilegalmente algu- 
nos civiles o agentes del gobierno. Nadie ha 
comparecido ante los tribunales por ninguno 
de estos homicidios.

Durante casi doce anos de conflicto 
armado, los campesinos de lengua quechua y 
aymara de la sierra andina de Perŭ han sido 
vittima tanto de las fuerzas del gobierno 
como del clandestino Partido Comunista del 
Perŭ (Sendero Luminoso). En Colombia. 
Perŭ y Guatemala, .la oauta de "desaparicio- 
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kontrabando de drogo. Kelkaj indianoj uzadas 
kokao-foliojn en siaj religiaj ceremonioj aŭ 
kiel konstitua parto de sia tradicia vivmanie- 
ro: aliaj decidis kultivadi tiun kokaon tial ke 
ĝi estas tutrentebla kultivo. Pro la intensigo 
de la intencoj malaperigi la kokao-trafikadon. 
tiuj realaĵoj povas meti la indiĝenajn popo- 
Iojn pli subdanĝere de enkulpigo pri parto- 
preno en la drogo-trafikado aŭ pri apogo al la 
kontrabandistoj aŭ drogo-produktantoj, kulpi- 
go kiu povas utili kiel preteksto por ke oni 
faru la persekutadon kun la oficiala konsento.

La atestintoj pri la misagado kontraŭ 
la indiĝenaj popoloj kaj la homoj laborantaj 
en la indiĝenaj komunumoj fariĝis, ankaŭ ili, 
viktimoj de minacoj, agresoj kaj "malaperoj". 
Ofte la gesamfamilianoj de la viktimoj fariĝis 
minac-celo de la agresantoj tial ke ili organi- 
zas kampanjojn favore al la arestitoj aŭ 
"malaperigitoj"; ankaŭ iuj el ili, eĉ geinfanoj, 
suferis atencojn nur pro tio ke ili estas samfa- 
milianoj de la homoj kiujn la aŭtoritatuloj 
konsideras "danĝeraj" aŭ "renversigemaj".

Melkisedek Velasko Allende kaj 
Mikaelo-Anĝelo Velasko, du infanoj triki-aj 
de la meksikia ŝtato de Oaŝaka, malaperis en 
julio 1988. Ŝajne ili sekvestritaj tial ke Mi- 
kaelo-Anelo Velasko, patro de unu el la 
infanoj, estis aktivulo de la Movado de Unui- 
go kaj Batalado Triki-a (MULT) organizaĵo 
ne-perforta por la reformo de la indiĝenaj 
rajtoj. Spite al tio ke oni faris oficialan 
esploron, ambaŭ infanoj daŭre troviĝas en 
ne- konata loko.

Stimulitaj de historio de subpremado 
kaj persekutado, la indiĝenaj popoloj de la 
tuta Ameriko kaj la personoj kiuj apogas ilin. 
daŭre mobiliziĝas.

Dum la lastaj 20 jaroj, centoj da 
novaj indiĝenaj organizaĵoj aldoniĝas al la 
jam antaŭe ekzistintaj grupoj por labori por 
la defendado de la rajtoj de la geindiĝenoj kaj 
diskonigi la diskriminacion kaj subpremadon 
al ili aplikitaj. Multaj el la aktivuloj kiuj 
partoprenis en la organizado de la indiĝenaj 
popoloj kaj en la diskonigado de iliaj pensu- 
feroj fariĝis siavice viktimoj de la persekuta- 
do. Sed ĉi tio ne sukcesis haltigi la laboradon 
al kiu multaj oferdonis sian vivon.

Kvankam oni iom progresis -ĉefe 

nes" y ejecuciones extrajudiciales perpretadas 
por el ejercito se ha cobrado millares de 
vidas entre la poblacion indigena.

En Colombia. Perŭ y Bolivia, en las 
remotas zonas indfgenas hav a veces planta- 
ciones ilegales de coca v rutas de contraban- 
do de droga. Algunos indfgenas utilizan hojas 
de coca en sus ceremonias religiosas o como 
parte de su modo de vida tradicional: otros 
han decidido cultivar coca por tratarse de un 
cultivo de rentabilidad segura. Con la intensi- 
ficacion de los intentos de erradicar el trafico 
de cocafna, estos factores pueden hacer a los 
pueblos indfgenas mas vulnerables a acusa- 
ciones de participacion en el trafico de dro- 
gas o de estar ofreciendo refugio a contraban- 
distas o productores, acusaciones que pueden 
servir de pretexto para que se cometan abu- 
sos con el beneplacito oficial.

Los testigos de los abusos contra los 
pueblos indfgenas y las personas que trabajan 
en las comunidades indfgenas han sido tam- 
bien vfctima de amenazas, agresiones y 
"desapariciones". Con frecuencia, los fami- 
liares de las vfctimas se convierten en vulne- 
rables a los abusos por organizar campanas 
en favor de los detenidos o "desaparecidos"; 
algunos de ellos, incluidos ninos, tambien 
han sido vfctimas de abusos solo por ser 
familiares de personas a las que las autorida- 
des consideran "peligrosas" o "subversivas".

Melchisedec Velasco Allende v Mi- 
guel Angel Velasco, don ninos triqui del 
estado mexicano de Oaxaca, "desaparecieron" 
en julio de 1988. Al parecer. fueron secues- 
trados porque Miguel Angel Velasco, padre 
de uno de los ninos, era activista del Movi- 
miento de Unificacion y Lucha Triqui (MU- 
LT), organizacion no violenta por la reforma 
de los derechos indfgenas que estaba presio- 
nando en favor de la reclamacidn de unas 
tierras por parte de los indfgenas. A pesar de 
que se efectud una investigadon oficial, los 
dos ninos continŭan en paradero desconocido.

Espoleados por una historia de repre- 
sion y abusos, los pueblos indfgenas de toda 
America y las personas que los apoyan estan 
movilizandose.

En los ŭltimos 20 anos. centenares de 
organizaciones indfgenas nuevas se nan unido 
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kiam la indiĝenoj mem batalis por atingi 
ŝanĝojn- restas ankoraŭ multe farenda.

La homaj rajtoj de la indiĝenaj popo- 
loj de Ameriko daŭre estas amase perfortitaj. 
Nur kiam la registaroj de la regiono akceptos 
kaj plenumu sian devon defendi la rajtojn de 
ĉiuj gecivitanoj, povos ĉi tiuj ekkomenci sian 
reforti ĝadon.

Inter la dekmiloj da "malaperintoj" en 
la Amerika kontinento troviĝas indiĝenaj 
viroj, virinoj kaj geinfanoj. Tiu ĉi kruela 
persekutado tre premige efikas sur la fami- 
lioj de la viktimoj, kiuj dum jaroj angore 
restas demandante al si ĉu siaj "malaperintaj" 
gesamfamilianoj estas vivaj aŭ mortaj.

La "malaperoj" komenciĝis en Gvate- 
malo meze de la sesdekaj jaroj, fariĝis kuti- 
maj*en Ĉilio post la militista puĉo de la jaro 
1973 kaj en Argentino ekde la jaro 1976. La 
fenomeno disvastiĝis al la tuta Latin-Ameriko 
kaj daŭre okazas grandskale en Kolombio, 
Peruo kaj Gvatemalo.

En Peruo, la junuloj estis celo de la 
"malaperigoj" tial ke ili estas konsideritaj pli 
emaj apogi la batalantajn grupojn; eĉ trijaraj 
infanoj estis arestitaj kiel supozitaj "renversi- 
gemuloj", kaj poste malaperis.

Ofte la malaperintoj suferas torturojn 
kaj perfortan morton. La atestoj de tiuj kiuj 
sukcesas supervivi kulpigas ne nur sekurec-a- 
gentojn kaj konkretajn organismojn, sed ili 
ankaŭ pruvis ke la "malaperoj" estis parto 
de la oficiala politiko de la registaro por 
ekstermi la oponantojn kaj terurigi la loĝanta- 
ron.

La ekster-justicaj ekzekutoj -neleĝaj 
hommortigoj plenumitaj far de registaraj 
agentoj- estas uzataj. ankaŭ por elimini la 
realajn aŭ supozitajn oponantojn. La mortigoj 
estas realigitaj de policanoj aŭ soldatoj kiuj 
agadas ĉu oficiale, ĉu en " morto-taĉmentoj", 
t.e. fortoj de porcivila defendo kiuj agadas 
subordone de la armeo aŭ pistolistoj kontrak- 
titaj deprivataj personoj sed kun la oficiala 
konsento.

Dum la 12 jaroj kiam daŭris la civil- 
milito kiu ruinigis Saivatoron, la armeo 
persekutadis la membrojn de la Asocio Nacia 
Indiĝena de Salvatoro (ANIS) suspektante ke 
tiu organizajo apogadis la armitan opozicion. 

a los grupos va existentes para trabaj ar por ia 
proteccion de los derechos de los indigenas y 
difundir la discriminacidn y represion de que 
han sido objeto. Muchos de los activistas que 
han tornado parte en la organizacion de los 
pueblos indigenas v en la divagacion de sus 
penalidades se han convertido a su vez en 
vfctimas de los abusos. Pero esto no ha 
conseguido detener el trabajo por el que 
muchos han dado su vida.

Aunque se han hecho ciertos progre- 
sos - principalmente cuando los propios 
indigenas han luchado por conseguir cam- 
bios- aŭn queda mucho por hacer.

Los derechos humanos de los pueblos 
indigenas de America se siguen violando 
masivamente. Solo cuando los gobiernos de 
la region reconozcan y cumplan su compro- 
miso de proteger los derechos de todos sus 
ciudadanos podran estos empezar a resarcirse 
de estos anos de abusos.

Entre las decenas de miles de "desa- 
parecidos" en el continente americano se 
encuentran hombres, mujeres y ninos indfge- 
nas. Este cruel abuso tiene un efecto devasta- 
dor en las familias de las vicumas, que 
pueden sufrir anos de angustiosa incertidum- 
bre preguntandose si sus familiares "desapa- 
recidos" estan vivos o muertos.

Las "desapariciones" empezaron a 
producirse en Guatemala a mediados de la 
decada de los sesenta, se generalizaron en 
Chile despues del golpe militar de 1973 y en 
Argentina a partir de 1976. El fenomeno se 
extendio por toda Latinoamerica v se sigue 
produciendo a gran escala en Colombia, Perŭ 
y Guatemala.

En Perŭ, los jovenes han sido blanco 
de las "desapariciones" por considerarseles 
mas proclives a apoyar los grupos alzados en 
armas; ninos de hasta tres anos han sido 
detenidos como supuestos "sub versi vos" y 
han "desaparecido" despues.

Los "desaparecidos" sufren con fre- 
cuencia torturas y muertes violentas. Los 
testimonios de supervivientes, testigos y 
perpetradores no solo han culpado a agentes 
de seguridad y a organismos concretos. sino 
que tambien han demostrado que las "desapa- 
riciones" formaban parte de una politica
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En la masakro de "Las Hojas" de 1983. pii 
ol 200 salvatoraj soldatoj atakis du malgran- 
dajn agorokulturajn kooperativojn en la desto 
de la lando, kaj mortigis dekojn da indiĝenaj 
kamparanoj, iuj el ili membroj de ANIS. La 
atako okazis kiam iu loka egbienulo, kiu 
volis konstrui ŝoseon tra la agrokultura koo- 
perativejo, denoncis ties membrojn kiel 
"renversigemuloj" antaŭ la militistaj aŭtori- 
tatoj.

En marto de la jaro 1990, Efraim 
Kabrera Kintanilla kaj ties edzino. Kristina 
Alvarez, ambaŭ ANIS-anoj, estis perpafe 
mortigitaj en ilia loĝejo, en Ahuaĉapan-provi- 
nco. La saman tagon, Samuel Perez Jerez, 
alia membro de ANIS, estis ankaŭ li mortigi- 
ta perpafe. Internacia Amnestio opinias ke la 
viktimoj estis mortigitaj pro ilia laborado en 
la ANIS.

En Kolombio kaj Peruo, la indiĝenaj 
popoloj estis celo de la atakoj tiel de la 
registaraj fortoj kiel de la gerilanaj grupoj. 
La komunumoj pri kiuj oni suspektas ke 
apogis unu aŭ la alian flankon, suferis perfor- 
tajn reprezaliojn, inkluzive masakrojn; iuj 
personoj estis murditaj aŭ "malaperis".

En Peruo, skurĝita de pli ol jardeko 
de milito, oni devige rekrutadis indiĝenajn 
virojn kaj virinojn por patroloj de civila 
defendo. Teorie, la tasko de tiuj patroloj 
estas defendi la komunumojn kontraŭ la 
armitaj grupoj, sed la registaro uzis ilin 
ankaŭ en la ofensivoj kontraŭ la ribeluloj, 
ofte kiel foroferitaj viktimoj al la militaj 
postuloj. La armeo murdis, perfortis, aŭ 
torturis tiujn, kiuj rifuzis partopreni en la 
patroloj. Siavice, la armitaj komunistaj ribe- 
luloj de Peruo "Lumanta Vojo" agresis ankaŭ 
la membrojn de la patroloj pro ties supozita 
"kunlaboro" kun la policaj fortoj; la personoj 
kaptitaj de la PCP ofte estis submetitaj al 
torturado kaj al simuladoj de juĝado antaŭ 
ties murdado. La vilaĝanoj diris ke ili tro- 
viĝas "inter du fajroj".

En Brazilo, la kadavro de Damiao 
Mendes estis trovita en junio 1990 vizaĝaltere 
je riverbordo; oni estis pafinte sur lian nu- 
kon. Proksime de li troviĝis la kadavro de lia 
nevo Mario Davis. 19-jaraĝa. Ambaŭ homoj 
apartenis al la indiĝena establejo makuksi-a 

oficiaj empieada por el gobierno para eiimi- 
nar a los opositores y aterrorizar a la pobla- 
cidn.

Las ejecuciones extrajudiciales -homi- 
cidios selectivos ilegales perpetrados por 
agentes del gobierno- se utilizan tambien 
para eliminar a opositores polfticos reales o 
supuestos. Los homicidios los llevan a cabo 
policias o soldados que actŭan tanto oficial- 
mente como en "escuadrones de la muerte", 
fuerzas de defensa civil que actŭan a las 
ordenes del ejercito o pistoleros contratados 
por particulares. pero que actŭan con el 
beneplacito oficial.

Durante los 12 anos de guerra civil 
que asolo El Salvador, el ejercito persiguid a 
los miembros de la Asociadon Nacional 
Indigena Salvadorena (ANIS) por sospechar 
que esta organizacion apoyaba a la oposicion 
armada. En la matanza de Las Hojas de 
1983, mas de 200 soldados salvadoranos 
atacaron dos pequenas cooperativas agricolas 
del oeste del pais y mataron a decenas de 
campesinos indfgenas desarmados, algunos de 
ellos miembros de la ANIS. El ataque tuvo 
lugar cuando un terrateniente local, que 
queria construir una carretera a traves de la 
cooperativa agricola, denuncid a los miem- 
bros de esta como "subversivos" ante las 
autoridades mi li taras.

En marzo de 1990, Efrain Cabrera 
Quintanilla y su esposa Cristina Alvarez de 
Cabrera, los dos miembros de la ANIS, 
fueron abatidos a tiros por unos soldados en 
su domicilio, en el departamento de Ahua- 
chapan. El mismo dia. Samuel Perez Jerez, 
otro miembro de la ANIS, tambien fue abati- 
do a tiros. Amnistia Internacional cree que 
las victimas murieron debido a su trabajo con 
la ANIS.

En Colombia y Perŭ, los pueblos 
indfgenas han sido blanco de los abusos 
perpetrados tanto por las fuerzas del gobierno 
como por los grupos insurrectos. Las comu- 
nidades de las que se sospecha que apoyan a 
un bando u otro han sufrido represalfas 
violentas, incluidas matanzas brutales; algu- 
nas personas tambien han sido asesinadas o 
han "desaparecido".

En Peru. sacudido por mas de una 
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de "Santa Cruz". Ĉi-mortigoj enkadriĝis en 
la cirkonstancoj de senĉesa agresado al la 
makuksi-aj indiĝenoj de "Santa Cruz"; la 
makuksi-a komunumo loĝas en toritorio 
reklamaciita de la plej grava privata entrepre- 
no de bestobredado de la zono.

Tiuj faroj ne estas esceptaj okazaĵoj: 
multenombraj brazilaj indiĝenoj estis murditaj 
en similaj cirkonstancoj, kaj la aŭtoritatoj 
kutime ne juĝas la kulpantojn.

En Usono la sioux-Iakota indiano 
Leonard Pelter. gvidanto de la Movado 
Indiĝena Amerika (AIM), nuntempe estas en 
malliberejo pro du dumvivaj komdamnoj pro 
la morto de du agentoj de la Federacia 
Buroo pri Esplorado (FBI) en la indiĝena 
getto de Pine Ridge, Suda Dakoto, la jaron 
1975. La- agentoj estis perpafe^rildrtigitaj en 
paf-batalo kontraŭ indiĝenaj aktivistoj. La 
getto dePine Ridge estas riĉa pro tavolo de 
uranio- mineralo kaj, laŭ informoj, la AIM 
estis invitita iri al Pine Ridge celante eviti la 
eltiradon de la tiea uranio. Leonard Peltier, 
kiu ĉiam neis esti partopreninta en la mortigo 
de la policistoj, eble estis submetita al juĝo 
speciale agresa pro lia rolo en la AIM. Cete- 
re okazis en la procesa procedo malreguloj 
kiuj kulminis en la deklaro de lia kulpeco. 
Leonard Peltier estis ekstradiciita el Kanado 
en 1976 surbaze de pruvoj kiujn la FBI 
rekonis falsi, kaj la juĝisto rifuzis akcepti 
atestojn, kiuj pruvis ke la FBI estis plenumin- 
ta malregulaĵojn en aliaj kazoj. Tiuj pruvoj 
estus povinte montri al la ĵurio ke la aŭtori- 
tatoj estis pretaj uzi ne-ortodoksaj n metodojn 
neregulajn cele de garantii deklaraciojn pri 
kulpeco.

Tiuj ĉi kaj aliaj realaĵoj alkondukis 
Internacian Amnestion al la konkludo ke oni 
devus fari duan juĝon al Leonard Peltier.

Daŭre estas multenombraj la torturoj 
aplikitaj al la indiĝenaj popoloj en la tuta 
Ameriko. Multaj el la viktimoj estis torturitaj 
ĝismorte.

Tiu ĉi teksto estas resumo de Flugfo- 
lio eldonita de Internacia Amnestio kadre de 
sia kampanjo de lajaro 1992 kun la celo meti 
finon al la perfortado de la homaj rajtoj 
kontraŭ la indiĝenaj popoloj de Ameriko. 

decada de conrlicto interno, se ha reciutado 
torzosamente a hombres v mujeres indigenas 
para las patrullas de defensa civil. En teoria, 
ei cometido de estas patrullas es defender a 
las comunidades de los grupos alzados en 
armas, pero el gobierno las ha empleado 
tambien en las ofensivas de contrainsurgen- 
cia. frecuentemente como carne de canon. 
Las fuerzas armadas han asesinado. violado 
o torturado a los que se niegan a unirse a las 
patrullas. A su vez. el grupo alzado en armas 
Partido Comunista del Perŭ. Sendero Lumi- 
noso (PCP), ha agredido tambien a los miem- 
bros de las patrullas por su supuesta "colabo- 
racion" con las fuerzas de seguridad: las 
personas capturadas por el PCP son con 
frecuencia sometidas a torturas v a simula- 
cros de juicio antes de ser asesinadas. Los 
aldeanos dicen que estan "entre dos fuegos".

En Brasil, el cadaver de Damiao 
Mendes fue encontrado en junio de 1990 
tendido boca abajo en el barro a la orilla de 
un rio; Ie hablan disparado en la nuca. Cerca 
de su cuerpo yacfa el de su sobrino Mario 
Davis, de 19 anos. Los dos hombres proce- 
dian del asentamiento indigena macuxi de 
Santa Cruz. Estos homicidios se encuadraban 
en un panorama de continuas agresiones a los 
indigenas macuxi de Santa Cruz; la comuni- 
dad macuxf reside en unas tierras que recla- 
ma la explotacion ganadera privada mas 
importante de la zona.

Los hechos basicos de este caso distan 
mucho de ser excepcionales: numerosos 
indigenas brasilehos han sido asesinados en 
circunstancias similares. y las autoridades 
habitualmente no han llevado a los culpables 
ante los tribunales.

En EE.UU., el sioux lakota Leonard 
Peltier. dirigente del Movimiento Indigena 
Americano (AIM), cumple en la actualidad 
dos sentencias consecutivas de cadena perpe- 
tua por la muerte de dos agentes de ia Ofici- 
na Federal de Investigadon (FBI) en la 
reserva indigena de Pine Ridge, Dakota del 
Sur. en 1975. Los agentes fueron abatidos a 
tiros en el curso de un tiroteo con activistas 
indigenas.

La reserva de Pine Ridge es rica en 
vacimientos de uranio v. segŭn los informas.
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Universala Kongreso 
de Esperanto

« «a o o'2t&"‘*
\/nianrin - _ »

En ĉi tiu jaro 1993, de Ia 24-a al la 
3 l-a de julio, okazos en nia lando, en Vale- 
cio, la Universala Konkreso de Esperanto.

Ni esperu, ke tiu eksterordinara 
evento, kiun ni ne povas mencii en nia re- 
vuo, utilu por la disvolviĝo de la hispana E- 
Movado kaj por la piidisvastiĝo de la Interna- 
cia Lingvo en nia lando.

En el presente ano, concretamente del 
24 al 31 de julio, tendra lugar en nuestro 
pais, en Valencia, el Congreso Internacional 
de Esperanto.

Esperemos que este extraordinario 
acontecimiento. que no podfamos dejar de 
mencionar en las paginas de nuestra revista, 
contribuva al fortalecimiento de Movimiento 
Esperantista espanol y a la difusion de Ia 
Lengua Internacional en nuestro pais. 

el AIM habla sido invitado a ir a Pine Ridge 
en un esfuerzo por evitar la extraccidn del 
uranio de la reserva. Leonard Peltier. que ha 
negado siempre haber matado a los agentes 
del FBI. puede haber sido objeto de un 
procesamiento especialmente agresivo debido 
a su papel en el AIM. Por otra parte, se 
produjeron irregularidades en los procedi- 
mientos judiciales que culminaron en su 
declaracion de culpabilidad. Leonard Peltier 
fue extraditado de Canada en 1976 sobre la 
base de pruebas que el FBI admitio haber 
falsificado. y el juez instructor se nego a 
admitir pruebas que demostraban que el FBI 
habla cometido irregularidades en otros 
casos. Estas pruebas podrian haber mostrado 
al jurado que las autoridades estaban dispues- 
tas a emplear metodos impropios para garan- 
tizar la declaraciones de culpabilidad.

Estos y otros factores han Levado a 
Amnistia Internacional a la conclusion de que 
a Leonard Peltier se Ie deberia conceder un 
segundo juicio.

S iguen. ...siendo. numerosisimas las 
torturas infligidas a los pueblos indfgenas v a 
otras personas, en toda America. Muchas de 
las victimas han sido torturadas hasta la 
muerte.

Este texto es un resumen del Folleto 
que Amnistia Internacional edito como parte 
de su campana de 1992 destinada a poner fin 
a las violaciones de derechos humanos contra 
los pueblos indfgenas de America.

' pozojn ■">
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1-A INTERNACIA KULTURA
KAJ TURISMA SEMAJNO

Sub aŭspico de Hispana Esperanto-Muzeo

De la 9-a ĝis la 16-a de Oktobro 1993 
okazos en SANT CUGAT DEL VALLES 
(Barcelono) la l-a Internacia kultura kaj 
turisma semajno.

Informoj ĉe: Hispana Esperanta Fer- 
vojista Asocio, Poŝkesto 15027, 08080 BAR- 
CELONO. Katalunio, HISPANIO

PRIMERA SEMANA CULTURAL 
INTERNACIONAL DE TURISMO

Bajo ios aŭspicios del
Museo Espanol de Esperanto

Del 9 al 16 de octubre 1993 tendra 
lugar en SANT CUGAT DEL VALLES 
(Barcelona) la Primera Semana Cultural 
Internacional de Turismo.

Informes en: Asociadon Espanola 
Esperantista de Ferroviarios, Apartado 15- 
027. 08080 BARCELONA. Cataluna. ESPA- 
NA

La organiza komitato de ĉi renkontiĝo 
sendis al ni propagandan folion, kiu tekstas 
jene:

Krom la tradiciaj kongresoj, ĉiam pli 
ofte estas organizitaj diversaj semajnaj ren- 
kontiĝoj.

Ankaŭ hispanaj aktivaj esperantistoj 
ne volas esti escepto. Sub la aŭspicio de la 
Hispana Esperanto-Muzeo oni decidis organi- 
zi de la 09-a ĝis la 16-a de oktobro 1993 la
l-an  Internacian Kulturaj kaj Turisman Se- 
majnon en Sant Cugat del Valles (Barcelono).

Sant Cugat estas jam konata al multaj 
esperantistoj ĉar tie "CENTRO BORJA" 
gastigis jam tri Esperanto-Kongresojn: SAT, 
Katalunan kaj Hispanan. Avantaĝo de "Cen- 
tro Borja" estas ke ĝi situas for de bruo - en 
trankvila loko, sed nur 15 km for de Barcelo- 
no.

Estas antaŭviditaj prelegoj, konversa- 
cia (paroliga) kurso kaj vesperaj aranĝoj 
(teatro k.s.)

Ekskursemuloj certe estos kontentaj.

El comite organizador de este encuen- 
tro nos envio un dfptico de propaganda con el 
siguiente texto:

Aparte de los congresos tradicionales, 
cada vez mas a menudo se organizan diversos 
encuentros de una semana de duracidn.

Los esperantistas espanoles activos no 
quieren ser una excepcion. Bajo los aŭspicios 
del Museo Espanol de Esperanto se decidio 
organizar del 19 al 16 de octubre 1993 la I-a 
Semana Cultural Internacional de Turismo en 
Sant Cugat del Valles (Barcelona).

Sant Cugat ya es conocido de muchos 
esperantistas ya que el "CENTRO BORJA" 
en esa ciudad fue ya tres veces la sede de 
Congresos de Esperanto: SAT, Catalan y 
Espanol. Una ventaja del "Centro Borja" es 
que se encuentra lejos dei ruido - en un lugar 
tranquilo, pero solo al 15 Km. de Barcelona.

Se preven conferencias, curso conver- 
sacional y distracciones (teatro, ete.). Los 
aficionados a las excursiones sin duda seran 
complacidos. Barcelona y sus atracciones - 
Barrio Gotico, obras del arquitecto Gaudi 
"Sagrada Familia", Rambla, ete. sin duda es 
encantadora.
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B....Teiono kun siaj vidindaĵoj - Gotika Kvar- 
ta. >, verkoj de arkitekto Gaudi "Sagrada 
Familia". Kambia k.a., certe estas allogajo.

Monaĥejo "Montserrat" ĉiam estas 
ce. de la ruristoj. Por esperantistoj certe 
es'is interese vidi en Sabadell en Zamenhofa 
strato la unukan Esperanto-Monumenton.

Ne malproksime, en Sant Pau d’Or- 
dai. kie oni produktas la bongustan ŝaŭmvi- 
non. troviĝas "Hispana Esperanto-Muzeo". 
Ĉiaj ekskurslokoj estas je distanco de 40 Km.

Restado kun plena pensiono inkluzivas 
tri manĝojn kun vino. Ĉiuj ĉambroj estas kun 
duŝo kaj necesejo. Moto de organizantoj 
estas: teni la prezojn de restado malalte kaj 
levi la nivelon de programo!

Dum monato oktobro en meza kaj 
norda Eŭropo fariĝas jam malvarme, dum ĉi 
tie normala temperaturo estas ĉirkaŭ 20 
gradoj C. kun oftaj sunaj tagoj!

Se vi deziras pliajn informojn, skribu 
al nia adreso - Aliĝiloj jam atendas.

El Monasterio de "Montserrat" siem- 
pre es el objetivo de los turistas. Para los 
esperantistas sin duda sera interesante ver en 
Sabadell. en la calle de Zamenhof, el singu- 
lar Monumento al Esperanto.

No lejos de alli. en Sant Pau d’Ordal. 
donde se produce el sabroso vino espumoso, 
se encuentra el Museo Espanol de Esperanto. 
Todos los lugares de excursion se encuentran 
a unos 40 Km. de distancia.

Alojamiento con pension completa 
incluye tres comidas con vino. Todas las 
habitaciones tiene ducha y servicio. La divisa 
de los organizadores es: jMantener bajos los 
precios de alojamiento y elevar el nivel del 
programa!

Durante el mes de octubre en Europa 
central y nordica hay un clima frfo. mientras 
alli la temperatura es de unos 20 grados C 
con dias de sol a menudo.

Si deseas mas informes, escribe a 
nuestra direccion - Hay ya disponibles impre- 
sos de inscripcidn

Izi organizantoj Los organizadores

P.Kasto 15027. 08080 Barcelono. Katalunio
HISPANIO

imERHKCLK KULTURA KAJ TURISMA SEMAJNO
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